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 انس

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفختسنو «هنیعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 هل يداه الف للضی نمو دتهملا وهف هللا دهي نم .انلامعآ تاثیس نمو

 هدبع ًادمحم نأ دهشاو هل كيرش ال هدحو هللا الا هلز ال نأ دهشأو

 . هلوسرو

 قح . <49 هی تو الا نون الو هات قح هلآ اونا انماء نیا اات

IT: Ckصوب سر هلل يحرص صو صر ا ر 41 ۲1  

 اینم تو اهجوز اهنم قلو دیو سفن نی رو ۳
 3 ۳ مر مد ي < ےہ هدر ر و 2 رم وسر

 . 4679 بیر گی 36 هلأ نإ ا هدب E ىلا 2 هلأ اواو ضو اريك الاجر
1 

 جمس

 کک هک عیب ©) انيس الت و لآ و يا

 .(© اَميِيَع اَ ان دقن مورو هلأ عطب نمو مكي کل رففيو

 دنسملا حيحصلا» اهفيلأت يل هللا رسي يتلا بتكلا نم ناف - :دعب امأ

 ًاعجرم حبصأو هب هللا عقن دقف .هناحبس هللا دمحأ ينإو «لوزنلا بابسأ نم

 «سيردتلاو فيلأتلاو ثحبلا ةلاح يف هيلإ عجرأ ام رثكأ امو ؛بابلا اذه يف

 نودب بابلا ثيدحل ةعباتلا ثيداحألا ضعب تركذ دق هفيلأت ةلاح يف :تنكو

 كيداحأ كانه ناكو يل رسيت.ام ديتاسأ ركذأ نأ ةعبطلا هذه يف تببحأف دنس

 ثيدحلا ركذ امأ .همامتب ثيدحلا ركذ ىلع تمزعف اهنم دهاشلا تركذ امبر
 . ىلاعت هللا مهمحر انءاملع نإف دنسلا ركذ امأو دئاوفلا نم هيف املف همامتب

 عماج يف هللا همحر يئالعلا ظفاحلا لاق .هدنسب الإ ثيدحلا نولبقي ال اوناك

 !نوکی مل :لاق نيريس نبا نع ًاضيأ ملسم حيحص يفو ۵۸ص ليصحتلا



 ةمدقم

 د

 ىلإ رظنيف مكلاجر انل اومس :اولاق ةنتفلا تعقو املف دانسإلا نع نولأسي

 .مهثيدح ذخؤي الف عدبلا لهأ ىلإ رظنيو مهثيدح ذخؤيف ةنسلا لهأ

 هتاه :هل تلقف ؛ثیدحب ًاموي يرهزلا ثدح :ةنييع نب نايفس لاقو

 مكحلا يبأ نب ةبتع انث :ةيقب لاقو ؛ملس الب حطسلا ىقرتأ :لاقف دانسإ الب

 :لوقي ةورف يبأ نبا لعجف يرهزلا هدنعو ةورف يبأ نب قاحسإ دنع ناك هنأ

 الأ كأرجأ ام هللا كلتاق :يرهزلا لاقف ؛ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لوسر لاق

 ٠ .ةمزأ الو مطخ اهل تسيل ثيداحأب انثدحت كثيدح دنست

 دانسالا :لوقی يروثلا نایفس تعمس : ناسح نب دمصلادبع لاقو ۱

 . لتاقي مف حالس نكي مل اذإف نمؤنلا حالس

 .لقبو لخ وهف انربخأو انثدح هيف سيل ثیدح لك ةبعش لاقو

 كرابملا نب هللادبع تعمس :لاق نادبع نع ًاضيأ ملسم حيحص یفو

 .ءاش ام ءاش نم لاقل دانسإلا الولو نيدلا نم يدنع دانسالا :لوقي

 - كرابملا نبا ينعي  هللادبع تعمس :لاق ةمزر يبأ نب سابعلا نعو

 .- دانسإلا ينعي - مئاوقلا موقلا نيبو اننیب :لوقي

 ابأ اي :كرابملا نب هلادبعل تلق :لاق يناقلاطلا ميهاربإ نعو

 عم كيوبأل يلصت نأ ربلا دعب ربلا نم نإ :ءاج يذلا ثيدحلا نمحرلادبع

 نمع قاحسإ ابأ اي :هللادبع لاقف لاق ؛كموص عم امهل موصتو كتالص

 ؟نمع ةقث :لاقف ؛شارخ نب باهش ثيدح نم اذه :هل تلق لاق ؟اذه

 لاق :تلق لاق ؟نمع ٌةقث :لاق ؛رانید نب جاجحلا نع :تلق لاق

 رانيد نب جاجحلا نيب نإ قاحسإ ابأ اي» :ملسو هلآ ىلعو, ا هللا لوسر

 سيل نكلو يطملا قانعأ اهيف عطقنت زوافم ملسو هلآ ىلعو يلي يبنلا نيبو
 .هللا همحر همالك ها .فالتخا ةقدصلا يف

 متاح يبأ نبا لاق ؛دحاو ثيدح بلط يف هتلحزو ةبعش ةصق مكيلإو

 :لاق دينجلا نب نیسحلا نب يلع ان :(177ض ١ج) ليدعتلاو حرجلا يف

 نع انثدحف ليئارسإ انيلع مدق :لاق لضفملا نب رشب ان"ينيدملا نب يلع لاق



 ۷ ةمدقم

 ىلإ تبهذف ؛نیئیدحب رماع نب ةبقع نع ءاطع نب هللادبع نع قاحسإ يبآ
 نب هللادبع نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ انثدح ؛ًائيش عنصت ام :تلقف ةبعش
 يبال تلقف قاحسإ وبأ هب انثدح اذه نونجم اي :لاقف ؛اذكب ةبقع نع ءاطع
 تمدقف ؛انيلع مدق ةرصبلا لهأ نم باش :لاق ؟ءاطع نب هللادبع نم قاحسإ
 مدقف عضوم يف بئاغ وه اذإو.نالف سيلج وه اذإف هنع تلأسف ةرصبلا

 ينلاحأف قارخم نب دايز ينثدح لاق ؟كثدح نم تلقف ؛هب ينثدحف هتلأسف

 ٠ ينثدح :لاق هب ينثدحف هتلأسف قارخم نب دايز تيقلف ؛ثيدح بحاص ىلع

 .بشوح نب رهش نع انباحصأ ضعب

 بتكلا نم ديناسألا نوفذحي نيذلا اذه ىلعف :نمحرلادبع وبأ لاق
 انفلس ىلإو ملعلا ىلإ نيئيسم نوربتعي ديناسألا نم ةدرجم اهنوجرخيو
 .اهلجأ نم ةلحرلاو ديناسألا عبتت يف ةميظع ًادوهج اولذب نيذلا حلاصلا

 ثيداحألا ركذ ىلع نوصرحي هللا ىف انناوخإف ؛اذه لجأ نمو
 بر هلل دمحلاو نوثحابلا اهيلإ نأمظاو ًالوبق تدجو هللا دمحبو اهديناسأب
 . نیملاعت
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 ۹ ۱ عوضوملا اذه رایتخا ىلع يل لماحلا

 SA اذه رایتخا ىلع يل ع

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو هرفغتسنو هنيعتسنو هذمحن هلل دمحلا نإ

 هل يداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا هدهي نم انلامعأ تائيس نمو
 هلوسرو ماا احم نأ دهشأو هل. كيرش ال .هدحو هللا الإ هل ال نأ دهشأو

 . 4( ةي مثار الإ نوع الو باق قَ ها انا اونم: نا ایک

 اهم کیو مبنا می دي سما

 00 ي ی ناک هلأ جا ملت 7 نلت یا هلأ اوئاو ءاضو اريثك الاجر

 بن هاست نهج )ان هل کن اللي 3
 سام ساعي n مر ةو

 7 ر ا ا ا 4 هللا عطب نمو م 2

 يف ةيمالسإلا ةعماجلل همدقأ يذلا يثحب نوكي نأ ترتخا دقف دعب امأ

 . :اهنم نومأل كلذو لوزنلا بابسأ نم دتسملا "”هيحصلا

 ناذللا كي هللا لوسر ةنسو هللا باتك ريسفت امهو نيميظع نينفب هطابترا - ١
 . اتنید ساسأ امه

 ضعب تلكشأ دقف اهانعم مهف ىلع نيعي ةيآلا لوزن بیس ةفرعم نأ - ۲

 اممف اهلوزن ببس اوفرع ىتح مهدعب نمف ةباحصلا ضعب ىلع تايآلا

 بويأ وبأ مهربخأ ىتح « لا لل گیا امل الو» مهيلع لكشأ

 بيردت يف امك نسحلاو حيحصلا لمشي ام نييلوألا حالطصا ىلع حيحصلاب ينعأ (۱)

 ۲۱ص ياورلا



 عوضوملا اذه رايتخا ىلع يل لماحلا ۱۰

 یلاعت هللا ءاش نإ يتأيس امك اهلوزن ببسب هنع هللا يضر يراصنالا

 دو تم لا : یلاعت هلوق مهیلع لکشآ اممو . .اهانعم مهل رهظف

 هللا ءاش نإ يتأيس امك ةياور يلع لزن ىتح ( رل موتني او

 17 :هلوق ةورع یلع لکشآ دقو € ٌيِظع را كرَشلا گاو : یلاعت

 ببسب اهنع هللا يضر ةشئاع هتربخأ یتح 4 وبا رس نم سلاو اس

 .اهلوزن

 :ةیاورلا ملعب نیرسفملا لهاست يف يدحاولا مالک

 اهلخد دق لوزنلا بابسآ نأ عوضوملا اذه رابتخا ىلإ يب ادح اممو اذه ۳

 باتک ةمدقم يف هللا همحر يدحاولا لاق نونفلا رئاس نم اهریغک لیخدلا

 نم ةيآ نع لئس امل يناملسلا ةديبع مالك هركذ دعب لوزنلا بابسأ

 لزنأ ام يف نوملعي نيذلا بهذ ًادادس لقف هللا يقتا :لاقف نآرقلا

 :- نآرقلا

 ىلإ همامز ًايقلم ًابذكو ًاكفإ قلتخيو ًائيش عرتخي دحأ لكف مویلا امأ»

 ىلإ يب ادح يذلا كلذو تیالا ببسب لهاجلل دیعولا يف رکفم ريغ ةلاهجلا

 . نوملکتملاو نأشلا اذه اوبلاط هيلإ يهتيل بابسألل عماجلا باتکلا اذه ءالمإ

 يف اودجیو بذکلاو هیومتلا نع اونغتسیو قدصلا اوفرعیف نآرقلا لوزن يف

 ۱ .هص هللا همحر همالک رخآ ىلإ «بلطلاو عامسلا دعب هظفحت

 :دنناسالا فذح ررض يف يطودسلا مالک

 نمم: ةعامج 0 لر 0000 3 ناقتإلا يف 10 0

 ۳۳ اته نم ا ارتت لاوقألا اونو ا اورصتخلاف قت ۆئالخ ی

 رطخي نمو هدروي لوق هل حنسی نم لک راص مث لیلعلاب حیحصلا سبتلاو

 وام ویو بویر رسیور SR ا

NEE1 و دع برا ربح  



 ۱۱ عوضوملا اذه رايتخا ىلع يل لماحلا
 ا ا ooo يب

 نع دراولا وه ىراصنلاو دوهيلاب اهريسفتو لاوقأ ع وحن © نالا

 كلذ يف ملعأ ال متاح يبأ نبا لاق ىتح مهعابتأو نيعباتلا عيمجو 86 يبنلا
 يذلا وه اذهو :تلق .ناقتإلا نم دارملا .ها .«نيرسفملا نيب افالتخا

 ةقشملا نم هيف ناك نإو ًاليبس كلذ ىلإ تدجو ام ديناسألا ركذ ىلع ينلمح
 .نفلا اذه لهأ ىدل فورعم وه ام

 :ةيلعث ةصقب امهلوق قدصب داهشتسالا

 عقو دق هنأ نم نامامإلا ناذه هلاق ام قدصي ًادحاو ًالاثم كيلإو

 هذهو ؛«هقیطت ال ريثك نم ريخ هركش يدؤت ليلق» :اهيف يتلا بطاح نب

 نم مو ه#» :ىلاعتو هناحبس هللا لوق ريسفت دنع نورسفملا اهركذي ةصقلا
 نكميو «(09) جلسا نی كتلو دص هل ني انا. نيل هلأ َدَهنَع
 .اهتحص مدع ىلع هبن نم لقو هيف ةروكذم يهو الإ ريسفت دجوي ال هنأ

 :ةصقلا هذه ةحص مدع يف نيثدحملا مالك لقن

 وبأ مامإلا لاق :اهيف هولاق ام كيلإف هداقنو ثيدحلا ءاملع ةذباهج امأ
 ناعم ان :ريكب نب نيكسم قيرط نم اهل هركذ دعب هللا همحر مزح نبا دمحم

 ةمامأ يبأ نع نمحرلادبع نب مساقلا نع ديزي نب يلع نع يملسلا ةعافر نب
 اهلبقي مل :لاقو اهلبقي ملف رمع ىلإ هتقدصب بطاح نب ةبلعث ءاج :لاق
 كش الب لطاب اذهو :دمحم وبأ لاق .اهلبقأ الو ركب وبآ الو #4 يبنلا
 هتوم دنع مالسلا هيلع رمأو نيملسملا لاومأ ةاكز ضبقب رمأ ىلاعت هللا نأل

 لی :ریسفت يف ۲۵4ص ۳ج ريدقلا حتف يف يناكوشلا هاکح ام اذه نم مظعأو )١(
 ىلإ تغلب حورلا يف نيفلتخملا لاوقأ نأ نيققحملا ضعب ىكح دقو «ةيآلا 4 جو ي
 نأ دعب عفنلا نع لطاعلا بعتلاو قرافلا لوضفلا اذه ىلإ رظناف .لوف ةئام رشع ةينامث
 الو هنع لاؤسلاب مهل نذأ الو هئايبنأ هيلع علطي ملو هملعب رثأتسا دق هللا نأ اوملع
 هللا همحر همالك رخآ ىلإ ..مهب نيدتقملا مهممأ نع ًالضف هتقيقح نع ثحبلا

 هعجارف



 رے ایی

 عوضوملا اذه رايتخا ىلع يل لماحلا ۱۲

 صضرفن ًاملسم نوکی نأ نم ةبلعث ولخی الف نانید برعلا ةريزج يف ىقبي الأ

 ًارفاك ناك ناو كلذ يف ةحسف الو دب الو «هتاکز ضبق رمعو ركب يبأ ىلع

 ناعم هتاور يفو .كش الب رثألا اذه طقسف برعلا ةريزج يف رقي الأ ضرفف

 يناهلألا كلملادبع وبأ وهو ديزي نب يلعو نمحرلادبع نب مساقلاو ةعافر نب
 ىلحملا نم ١١ج .ها .يوقلاب سيل ريكب نب نيكسمو ءافعض مهلكو

 7١. 8ص

 يف لاقو ءواو وهو يناهلألا ديزي نب يلع اهدنس يف نإ :فاشكلا جيرخت

 ها .هب جتحي ال فيعض ثيدح هنكل ةصقلا ضعب رکذ دعب : ۸ص ۳ج حتفلا

 يلع هيفو يناربطلا هاور :۳۷ص ۷ج دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو

 :ةباحصلا ءامسأ ديرجت ىف ىبهذلا هيف لاقو «كورتم وهو يناهلألا ديزي نب

 لاق :۵۲۷ص ٤ج ريدفلا نفك يف يوانملا لاقو «ةرمب رکثم ثیدح هنإ

 ها .ريسفتلا لهأ نيب روهشم وهو رظن ثيدحلا اذه دانسإ يف يقهيبلا

 ثيدحلا اذه قاس هنإف ثيدحلا اذه ةحص مدع ىلإ ةباصإلا ىف راشأو

 -ربخلا حص نإ ةصقلا هذه بحاص هنوک يفو :لاق مث اذه ةبلعت ةمجرت يف

 فيعض اهدنس : ۳۳۸ص a ءايحإلا جیرخت يف يفارعلا ظفاحلا لاقو

 انناوخإ نم ًاريثك نألو ريسافتلا بتك يف اهترهشل ةصقلا هذهب 0'2تلثم امنإو

 ىلع اهنوقليو اهنونسحتسی مهایاو هللا ينقفو داشرإلاو ظعولاب نیلختشملا

 ةفلاخم اهیف ذإ ینعم حصت ال يهف ًادنس اهتحص مدع عم نیهبتنم ريغ ةماعلا

 مث ءامسلا نانع هبوتذ تغلب ول بئاتلا نأ وهو ةعيرشلا لوصأ نم لصأل

 ۱ . هيلع هللا بات «بات

 يبأ نب ةیلعث يف تلزن :اهنأ «سابع نيا نع هنكل .ريرج نبا دنع رخآ قیرط اهلو )0

 .ًادج



 ۱۳ عوضوملا اذه رایتخا ىلع يل لماحلا

 :يمالسالا عیرشتلا رارسأ نع ةديج ةركف يطعت لوزنلا بابسأ ةعلاطم

 ىلع فرعتلا يف ةبغرلا عوضوملا اذه رایتخا ىلع يل عفاودلا نمو - 4

 لحو ربعلا نم لوزنلا بابسأ يف امو ميظعلا عيرشتلا اذه رارسأ
 كلذو يهلإلا جرفلا يتأيف ًاعرذ اهباحصأ اهب قاض دق يتلا لكاشملا

 نم ىدهلا يبنل لصح امو كفإلا ةصقكو ءاوفلخ نيذلا ةثالثلا ةصقك
 ءاكبلا نأ اهاوبأ نظ ىتح تكب ذإ نينمؤملا مال اذكو «هببسب ىذألا

 ىمر ذإ ةيمأ نب لاله ةصقكو .ةدشلا دعب جرفلا يتأيف .اهدبك قلاف

 ؛كرهظ يف دح وأ ةنيبلا» :4 هللا لوسرلا هل لاقف ینزلاب هتجوز
 نم يرهظ ءیربی ام هللا نلزنیلو قداصل ىنإ قحلاب كثعب يذلاو : لاقف

 ىتأو همسق ربأو ناعللا ةيآ هللا لزنأف ر رمأي نأ لوسرلا دارأف دحلا

 اذه نع ينغتسي هنأ نظ نم رسخو باخف ءادلا مقافت دعب جالعلاب

 .ميكحلا عيرشتلا

 :ةوعدلا لحارم ىلع قحلا ىلإ يعادلا نيعت لوزنلا بابسأ ةعلاطم

 نأ ىلإ ةجاحلا سمأ يف اننإف عيرشتلا لحارم نم ةدافتسالا ءاجر اهنمو - «
 لوزنلا بابسأ يفو «دیدج نم ةوعدلا أدب نأو نيددجم انسفنأ ربتعن

 لاتقلا ةيآك ةيهلإلا تاهيجوتلاو ةوعدلا لحارم نايب نم بيطلا ريثكلا

 ريغ ىلإ لاتقلا ىلع ًارادتقا مهل نأ هللا ملع نأ دعب الإ لزنت مل اهنإف

 .فورعم وه امك يندملاو يكملا نیب قرفلا نم كلذ

 نم هيف امل ثيدحلا قرط عمجأ نأ ةعاطتسالا ردقب تلواح دقو ۱
 ثیدح برف (۱)لالعاو هتحصو هلاسراو ثیدحلا لصو هفرعم نم دئاوفلا

 نبا لاق دقو ءًالولعم رخآ باتک يف نوکیو باتک يف ةحصلا هدنس رهاظ

 مهبملا نايب اهنمو .قرطلا ضعب يف عامسلاب سلدملا حرصی نأ اهنم ءرخأ دئاوف هلو (۱)

 . فیعضلا ةعباتم اهنمو
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 بابلا :لاق ينيدملا نب يلع نع یورو :۸۲ص ثیدحلا مولع يف حالصلا

 لاق :كلذ ىلع لاثملا كيلاو .ها .هزطخ نیبتی مل هقرط عمجت مل اذ)

 انثدح بوقعی نب دمحم سابعلا وبأ انثدح :۳۲۶ص ۳ج هللا همحر مکاحلا

 نب دابع نب یبحی انث قاحسإ نبا نع ریکب نب سنوي انث رابجلادبع نب دمحأ
 ءادف يف ةكم لهأ ءاج امل :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ريبزلا نب هللا دبع

 ةدالقب هيف تثعبو صاعلا يبأ ءادف ٤ هللا لوسر تنب تنيز تثعب مهارس |

 اهار املف ءاهيلع ىنب نيح صاعلا يبأ ىلع اهب اهتلخدأ ةجيدخ تناك

 اهريسأ اهل اوقلطت نأ متيأر نإ» :لاقو ةديدش ةقر اهل قر يب هللا لوسر

 .«اولعفاف اهل يذلا اهیلع اودرتو

 :سابعلا لاقو :لاق .اهل يذلا اهیلع اودرو هللا لوسر ای معن :اولاق

 كمالساب ملعأ هللا » : 4ك هللا لوسر لاقف ءاملسم تنك ین هللا لوسر اي

 ثراحلا نب لفون كيوخأ ينبو كسفن دفاف كيزجي هللاف لوقت د امك نكي نإف

 ورمع نب ةبتع كفيلحو بلطملادبع نب بلاط يبأ نب ليقعو بلطملادبع نب

 ؟ هللا لوسر اي يدنع كاذ ام لاقف .«رهف نب ثراحلا ينب اخأ مدحج نب

 اذهف ُتْبصأ نإ :اهل تلقف «لضفلا مأو تنأ تنفد يذلا لاملا نيأف» :لاق

 كنأ دهشأ ينإ هللا لوسر اي هللاو :لاقف . .مثقو هللادبعو لضفلا ينبل لاملا

 اي يل بسحاف لضفلا مأ ريغو يريغ دحأ هملع ام ء ءيشلا اذه نإ هللا لوسر

 لاقف . .يعم ناك لام نم ةيقوأ نيرشع ينم متبصأ ام هللا لوسر

 هللا لزنأو هفيلحو هيوخأ ينبو هسفن سابعلا ىدفف «لعفا» : هک هللا لوسر

 :لجو زع

 ع کف ىف لك مني نإ یر و سنی تم

 اک يا هی ل هاو کل ریلی منتسب دی تی بع کی
e 

 ا ا تی بیس و

 يحلل اع كمر اجري

 يف يناربطلا u : ۲۸ص ا دئاوزلا عمجم يف يمشيهلا لاقو



 ل عوضوملا اذه رايتخا ىلع يل لماحلا

 حرص دقو قاحسإ نبا ريغ حيحصلا لاجر طسوألا لاجرو طسوألا «ریبکلا

 نأ رهظ ۳۲۲ص “ج يقهيبلا ننس ىلع عالطالا دعب مث .ها .عامسلاب

 اميف اذك :هللا همحر ىقهيبلا لاق .دنسلا اذه ىلع ةجردم سابعلا ةصق
 يقهيبلا ظفاحلا هركذ مث «كردتسملا باتك يف هللادبع وبأ انخيش هب انثدح
 لاقو .ةلسرم اهنأو رخآ دنس اهل سابعلا ةصق نأ ًانيبم باوصلا ىلع
 ءاطع قيرط يفو :ةصقلا هذه هركذ دعب ۳۸۲ص ٩ج حتفلا يف ظفاحلا

 عينصو ةلضعم لب ةدنسم هدنع ةصقلا هذه تسيلو «قاحسإ نب دمحم

 «ةلوصوم اهنآ يضتقي هيودرم نباو يناربطلا هعبتو هيوهار نبا ينعي قاحسإ

 .ها .هللا دنع ملعلاو

 ربخلا يف ًاجردم كلذ نظأو :۳۳۷ص ۳ج ةيلاعلا بلاطملا يف لاقو

 رهاظ ىلع امأو ءلضعم اذه ىلع سابع ثيدحو قاحسإ نبا مالك نم
 اذه ىلع ةلثمألاو .ها .قاحسإ لمع كلذ ىلعو دنسم وهف ًالوأ قايسلا
 . ةريثك

 مهبتكو ثيدحلا ةمئأ ىلإ وزعلا ىلع صرحلا يف ًادهج لآ مل :راذتعا

 ضعب وزعب تيفتكا امبرو مهضعب ىلإ وزعلاب يفتكأف تقولا يلع قيضي دقو

 اذإ ثيدحلا دنس ىلع فوقولا يلع بعص امبرو ليلق اذهو مهيلإ نيفلؤملا
 سفنلا نئمطت مامإ هححص نإف .دوجولا ةزيزعلا وأ ةدوقفملا بتكلا يف ناك

 ىلع روثعلاب هللا لهسي ىتح هيف تفقوت الاو دنس نودب هتبتك «هحیحصت ىلإ
 عفني نأو ميركلا ههجول ًاصلاخ يلمع لعجي نأ لأسأ هناحبس هللاو .هدنس

 .نيمآ نيملسملاو مالسإلا فلؤملا اذه
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 ا دعاوق لوزنلا بابسأل

 دب ال امو اهنم روهشملا ىلع نيرصتقم هللا هظفح داف باهولادبع نب دومحم

 . :راصتخالا يف ةبغر هنم

 :نيرمأ ىلع ًارصاق نوكي لوزتلا بس :لوزنلا ببس فيزعت - ١

 ببس يف امك اهنأشب ميركلا نآرقلا لزنيف ةثداح ثدحت نأ :امهدحأ

 .هللا ءاش نإ يتأيس امك « سه وآ دی تبت :لوزن

 هيف لكحل نايبب نآرقلا لزنيف ءيش نع هلو لوسرلا لأسي نأ : : يناثلا

 . هللا ءاش نإ يتأيس امك ناعللا ةيآ لوزن يف

 ببس ةفرعم يف نودمتعي ءاملعلاف هتفرعم ةقيرط امأ :هتفرعم ةقيرط 7

 ناف ءيباحصلا نع وأ 5 هللا لوسر نع ةياورلا ةحص ىلع لوزنلا .

 هللا همحر حالصلا نبا لاق «عفرلا مكح هل اذه لثم نع باحصلا رابخإ

 : ثيدحلا مولع هباتك يف

 ر ی كلا و ف و ری اب :ثلاثلا

 رباج لوقك كلذ وحن وأ يباحصلا هب ربخي ةيآلا لوزن ببسب قلعتي

اهلبق يف اهربد نم هتأرما ىنأ نم ل وقت دوهيلا تناك :هنع هللا يضر
 

 .ةيآلا 4 كَل ثر ؤا :لجو زع هللا لزنأف ؟!لوحأ دلولا ءاج

 .هللا ءاش نإ هجيرخت يتأيس )١(



 ۱۷ ةيلوصأ دعاوق
 سس سس. سس ی م مب جب كجم صصص

 ىلإ ءيش ةفاضإ ىلع لمتشت ال ىتلا ةباحصلا ريسافت رئانم امان
 .45ص .ها .ملعأ هللاو «تافوقوملا يف دودعمف ي هللا لوسر

 لبق هقرط تددعت 00 .لسرم وهف ءاذك يف تلزن : يعباتلا لوق امأو

 .نیئدحملا دنع حجارلا ىلع الف الاو

 نآ :كلذ یلع لیلدلاو ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا - ۳

 5 ال لهذي بس 7۳ :هيف تلزنو ةيبنجالا لبق يذلا يراصنألا

 له اذه ینعمو ؟هللا لوسر اي يدحو اذه يلآ : و يبنلل لاق فیالا

 نأب : 5 يبنلا هاتفأف اهلوزن ببس ينأل يب صتخت ةبآلا هذه مكح

 روهمجف ببسلا ةروص امأ .«مهلك يتمأل لب» :لاقف ظفللا مومعب ةربعلا

 هنم اهجارخإ زوجي الف ماعلا يف لوخدلا ةيعطق اهنآ لوصالا لهأ

 نم اهریغک لوخدلا ةينظ اهنآ كلام نع يورو «قیقحتلا وهو صصخمب
 يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلل هقفلا لوصأ ةركذم نم .ها ..ماعلا دارفآ

 ۱ .۲۱۰ و ۲۰۹ص راصتخاب هللا همحر

 تايآلا نم اهریغو ناعللا ةيآ يف امك ءدحاو لزانلاو بابسألا ددعتت دق - 6

 ةلزانلا تايآلا ددعتت دق اذكو هعضاوم يف هللا ءاش نإ EE امك

 يبأ ةافو نأش يف هنع هللا يضر بيسملا ثيدح يف امك دحاو ببسلاو

 ام : هللا لزنأف «هنع ار ا : هلك يبنلا لوقو بلاط

 يبأ يف لزنو .< کرم افغ نآ ام بیلو یل تاک

 ةلثمألاو © را نم یی ی کو ا ES :بلاط

 .هلا ءاش نإ كب رمتس ةريثك كلذ ىلع 30

 نوكت نآ امإو ةا يف تش نوکت نأ امإ ٍلوزنلا ببس ةغيص - 0

 اذك ةيآلا هذه لوزن ببس :يوارلا لاق, اذإ ًاحيرص اصن نوكتف .ةلمتحم 0
 وأ ةثداحلا ركذ دعب لوزنلا ةدام ىلع ةلخاد ةيبيقحت ءافب ىتأ | اذإ وأ

 تلزتف اذك نع لَو هللا لوسر لئس وأ اذك ثدح لاق اذإ امك «لاؤسلا

 .ةيآلا

 هللا ءاش نإ ةلثمأ امهل يتأيسو ةيببسلا يف ناتحيرص ناتغيص ناتاهف



 ةيلوصأ دعاوق ۱۸

 :يوارلا لاق اذإ ماكحألا نم ةيآلا هتنمضت املو ةيببسلل ةلمتحم ةيآلا نوکتو

 لخاد هنأ ةراتو لوزنلا ببس هنأ ةرات هب داري كلذف اذک يف ةيآلا هذه تلزن

 . ةيالا ینعم يف

 ةيالا هذه بسحأ ام وأ اذک يف تلزن ةيآلا هذه بسحأ :لاق اذإ اذکو

 ناتغیص ناتاهف بیسلاب عطقی ال ةغيصلا هذهب يوارلا ناف ءاذك يف تلزن الا

 نم ًارصتخم .ها .هللا ءاش نإ ةلثمأ امهل يتأيسو ءاهريغو ةيببسلا نالمتحت

 . ناطقلا عانمل نآرقلا مولع يف ثحابم باتک

 تابجاوو نامیرلا دئاقعب ءادتبا لزن ام هنمو ببسل لزن ام نآرقلا نم

 يف ينبلاط مهضعب نأل اذه ترکذ امناو «عیرشتلا نم كلذ ريغو مالسإلا

 .ةيآلا < هللا هلع نت منول : یلاعت هلوقل رخآ ًاببس هل رکذآ نأ ءرم تاذ

 :یلاعت هلوق اذکو .ةفيعض ةبلعث يف تدرو يتلا ةصقلا نإ :هل تلق امدنع

 تلق امدنع .تايآلا رخآ ىلإ © ايم مرغ نك امري نوار ِردَلاِب وو

 اهركذ دقو حيحصب سيلو ةمطافو يلع يف تلزن اهنأ درو ام نإ : مهضعبل

 اذه ىلع هيبنتلا تبيحأف يطويسلا هقفاوو ؟""تاعوضوملا يف يزوجلا نبا

 . ًاببس ةيآ لكل نأ لوزتلا ببس سرامي مل نم نظي الئل

 و ل E ل ل

 ههيجوت نسح ىلع فرشملا انخيش تبثي هب نأ لأسأ هللاو هللا همحر يطويسلا

 ظحالو هسفن بعتأ دق هللا هظفح هنإف ءاطخألا نمي نم عقو ام ىلع ههبينتو

 .نيمآ هلامو هدلوو هلمع يف هل كرابو ًاريخ هللا يو ةقيقد ةظحالم

 دق ةوبنلا تيب لهأ لئاضف يف ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا نم هلاثمأو ثيدحلا انه (۱)

 .ليطابألا هذه نع ةوبنلا تيب لهأ هللا ىنغأ دقو «ةنجلا ضاير» انباتك يف اهانعدوأ
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 :ىلاعت هلوق

 .۷۹ ةيآلا

 :۵ 4ص دابعلا لاعفأ قلخ هباتك يف هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق .

 سابع نبا نع ةمقلع نب نمحرلادبع نع نايفس نع عيكو انث ىيحي انثدح
 لهأ يف تلزن :لاق 6 میدی بتِكلا نوبتي َنِذْلِل لِيَ :هنع هللا يضر

 هقثو دقو ةمقلع نب نمحرلادبع الإ حيحصلا لاجر هلاجر ثيدحلا

 نم ناك يدهم نبا لاق :نيهاش نبا لاقو يلجعلاو نابح نباو يئاسنلا
 .بيذهتلا بيذهت .ها ..تاقثلا تابثألا

 لك ني او مهم امن قیصم نأ دنع نی تک مع اکو go د و رک مع 2 ۰ - 2 سل جدر

 هموق نم لاجر نع ةداتف نب رمع نب مصاع ينئدحو قاحسإ نبا لاق

 عمسن انك امل ال هادهو ىلاعت هللا ةمحر عم مالسإلا ىلإ اناعد امم نإ *اولاق



 ةرقبلا ةروس ۳۰

 مهدنع باتک لهأ اوناکو .ناثوآ باحصأ كرش لهأ انکو «دوهي لاجر نم

 ام ضعب مهنم انلن اذإف رورش مهنیبو اننیب لازت ال تناکو ءانل سيل ملع
 داع لتف هعم مکلتقن نالا ثعبی يبن نامز براقت دق هنإ :انل اولاق نوهرکی

 نيح هانبجآ ك5 هلوسر هللا ثعب املف .مهنم كلذ عمسن ام ًاريثك انکف مراو

 هب انماف هيلإ مهانردابف هب اننودعوتی اوناک ام انفرعو یلاعت هللا ىلإ اناعد

 نی بك مهَءاج اَملو» :ةرقبلا نم تايآلا هذه تلزن مهیفو و هب اورفکو

 ماج ات اوك یا لع بؤس لب ني اكو مه ام َدَصُْم هل دنع

 نبا ةريس نم .ها 49 تيفكلا لع ها هل با ارم ام
 ثيدحتلاب حرص اذإ قاحسا نبا نإف نسح E وهو ۲۱۳ص اج .ماشه

 .نازیملا يف يبهذلا ظفاحلا هرکذ امك نسح هثیدحف

 : یلاعت هلوق

 مس

 اَمْل اًكِيَصُم مث ندای کی 0 مَنِ لرجل ودع تراك نم
 ٩۷ ةيآلا € َتِنِمْؤُمْلِل نیرو ىّدُهَو هيدي تب

 نب هللادبع انثدح ''”دمحأ وبأ انثدح ٤۲۷ص ١ج دمحأ مامالا لاق

 ديعس نع باهش نب ريكب نع نسح دنع هانيأر ةئيه هل تناكو يلجعلا ديلولا

 ابأ اي :اولاقف ي هللا لوسر ىلإ دوهي تلبقأ :لاق سابع نبا نع ريبج نب
 كانعبتاو يبن كنأ انفرع نهب انتأبنأ ناف ءايشأ ةسمخ نع كلأسن انإ مساقلا

 :لاق «ليكو لوقن ام ىلع هللا اولاق ذإ هينب ىلع ليئارسإ ذخأ ام مهيلع ذخأف

 :اولاق «هبلق ماني الو هانيع مانت» :لاق «يبنلا ةمالع نع 0 اولاق .«اوتام»

 ءام الع اذإف ناءاملا يقتلي» :لاق ؟رکذت فیکو ةأرملا ثنوت فيك انربخآ

 انربخأ :اولاق «تشنأ لجرلا ءام ةأرملا ءام الع اذإو ترکذآ ارم ءام لجرلا

 ًائيش دجی ملف اسنلا قرع يكتشي ناک» :لاق ؟هسفن ىلع ليئارسإ مرح ام

 لبالا ينعي :مهضعب لاق «يبأ لاق «هللادبع لاق ««اذكو اذك نابلآ الإ همئالي

 نم كلم» :لاق ؟دعرلا اذه ام انربخآ :اولاق .تقدص :اولاق ءاهموحل مرحف

 .يريبزلا هللادبع نب دمحم :وه دمحأ وبأ (۱)
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 هب رجزي ران نم قارخم هدي يف وأ هديب باحسلاب لكوم لجو زع هللا ةكئالم
 :لاق ؟عمسي يذلا توصلا اذه امف :اولاق لا رمأ ثيح هقوسي باحسلا

 اهب انتربخأ نإ كعيابن ىتلا یهو ةدحاو تيقب امنإ .تفدص :اولاق «هتوص»

 ليربج» :لاق ؟كبحاص نم انربخأف ربخلاب هيتأي كلم هل الإ يبن نم سيل هنإف
 انودع باذعلاو لاتقلاو برحلاب لزني يذلا كاذ لیربج :اولاق «مالسلا هيلع

 زع هللا لزنأف .ناکل رطقلاو تابنلاو ةمحرلاب لزني يذلا لیئاکیم تلق ول

 .ةيآلا رخآ ىلإ € ليبل اودع تاک نم :لجو

 يناربطلاو دمحأ هاور :747ص ۸ج دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاق

 يف ثيدحلاو ۳۰۵ص ٤ج ةيلحلا يف ميعن وبآ هجرخأو تاقث امهلاجرو

 الاو عبوت اذإ ينعي لوبقم : بیرقتلا يف ظفاحلا لاق .باهش ينب ریکب هدنس

 امك سابع نبا ىلإ قرط هل ثيدحلا نكل «ةمدقملا يف هيلع هبن امك نيلف

 .دمحأ مامإلا هجرخأ ام اهنم ريرج نبا ريسفت يف

 انش مساقلا نب مشاه انث :۲۷۸ص ٠ج هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 5 هللا يبن دوهيلا نم ةباصع ترضح «سابع نبا لاق ءرهش انث ديمحلادبع
 ؟يبن الإ نهملعي ال نهنع كلأسن لالخ نع انثدح مساقلا ابأ اي :اولاقف ًاموي

 هيلع بوقعي ذخأ امو هللا ةمذ يل اولعجا نكلو متئش امع ينولس» :لاق

 «؟مالسالا ىلع ينعباتتل هومتفرعف ًائيش مكتثدح نئل هينب ىلع عم مالسلا
 لالخ عبرأ نع انربخأ :اولاق «متنش امع ينولسف» :لاق .كل كلذف :اولاق

 لزنت نأ لبق نم هسفن ىلع ليئارسإ مرح ماعطلا يأ انربخآ :نهنع كلأسن
 ؟هنم ركذلا نوكي فيك ؟لجرلا ءامو ةأرملا ءام فيك انربخأو ؟ةاروتلا

 :لاق ؟ةكئالملا نم هيلو نمو مونلا يف يمألا يبنلا اذه فيك انربخأو

 ءاش ام هوطعاف : لاق . «؟ينعباتتل مکنربخآ انآ نعل هقاثيمو هللا دهع مكيلعف»

 له. 2 ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلاب مكدشنأف» :لاق ءقاثيمو دهع نم
 همقس لاطو ًاديدش ًاضرم ضرم مالسلا هيلع بوقعب ليئارسإ نإ نوملعت

 هيلإ بارشلا بحأ نم نمرحيل همقس نم ىلاعت هللا هافش نئل ًارذن هللا رذنف

 هيلإ بازشلا بحأو لبإلا: محل هيلإ ماعطلا .بحأ ناكو هيلإ:ماعطلا بحأو

 هلا ال يذلا هللاب مكدشنأف مهيلع دهشا مهللا» :لاق .معن مهللا اولاق ءاهنابلأ
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 ضیبآ لجرلا ءام نأ نوملعت له .ىسوم ىلع ةاروتلا لزنآ يذلا وه الإ
 لا نذاب هبشلاو دلولا هل ناك الع امهيأف قیفر رفصا ةأرملا ءام نأو ظیلغ
 ةأرملا ءام الع ناو «هللا نذإب ًاركذ ناك ةأرملا ءام ىلع لجرلا ءام الع نإ
 دهشا مهللا» :لاق ءمعن مهللا :اولاق لا نذإب ىثنأ ناك لجرلا ءام ىلع
 يبنلا اذه نأ نوملعت له .یسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلاب مكدشنأف مهيلع
 .دهشآ مهللا» :لاق ءمعن مهللا :اولاق ؟«هبلق ماني الو هانيع مانت يمألا
 كقرافن وأ كعماجن اهدنعف ةكئالملا نم كيلو نم انثدحف نآلا تنأو :اولاق

 .«هيلو وهو الإ طق ًايبن هللا ثعبي ملو مالسلا هيلع ليربج ييلو نإف» :لاق
 كانقدصو كانعباتل ةكئالملا نم هاوس كيلو ناك ول كقرافن اهدنعف اولاق
 كلذ دنعف :لاق ءانودع هنإ :اولاق .«هوقدصت نأ نم مكعنمي امف» :لاق

 ندي كيل ع لر مِ لی اودع تاك نم لق :لجو زع هللا لاق
 4 تركني ال مناك میوه هارو وا بت :لجو زع هلوق ىلإ هو
 .ةيآلا .بضغ ىلع بضغب اوژاب كلذ دنعف

 نم هفعض حجارلاو هيف فلتخم بشوح نب رهش هدنس يف ثيدحلا

 . تاعباتملاو دهاوشلا يف حلصي هنكل هظفح ءوس لجأ

 نباو ۳۱٩ص ۱ج ريرج نباو ١١ص ۲ج يسلايطلا هجرخأ ثيدحلاو

 دقو هوحن سابع نبا نع بشوح نب رهش قيرط نم 56١١ص ١ق ١ج دعس

 اومعز ذإ ليئارسإ ينب نم دوهيلل ًاباوج تلزن اهنأ عامجإلا ريرج نبا ىكح
 .ها .مهل يلو ليئاكيم نأو مهل ودع ليربج نأ

 .فعضلا نم امهب ام ىلع نيتقيرطلا نيتاهل ًاديؤم عامجإلا نوكيف

 ريبكلا خيراتلا يف امك فلوخ دق باش نب ريكب نالف :ىلوألا امأ

 نبا نع  ديعس نع بيبح نع نايفس هاورف ۱۱۵ و ۱۱4ص ۲ج يراخبلل
 . هلوق سابع

 ونک لڪ لع هلآ نإ بنی ها قاي ىع اوختماو افغا :ىلاعت هلوق
 ۳ ۱ ۰۱۰٩ ةيآلا € هر



 ۳۳ ةرقيلا ةروس
 تست سس ترس سس سست سن سست سن سست سست سا

 نب ورمع انث مصاع يبأ نبا انربخأ :قالخألا باتک يف خيشلا وبأ لاق

 نب ةماسأ نع ةورع نع يرهزلا نع هيبأ نع ""دیعس نب رشب نع نامثع
 عمست ملأ» :دعسل لاقف رامح ىلع بکر ِك هللا لوسر نأ هربخأ هنأ ديز

 نب دعس لاقف «اذکو اذک :لاق - یبآ نب هللادبع ديري  بابحلا وبأ لاق ام

 كك هللا لوسر ناكو یټ هللا لوسر هنع افعف ؛حفصاو هنع فعا :ةدابع

 وفَعاف» :لجو زع هللا لزنأف نيكرشملاو باتكلا لهأ نع نوفعي هباحصأو

 .< رم ونک لڪ ع هَل هل بناب ها ناي ىح اوځتضاو

 ةركذت يف هتمجرت ریبک ظفاح مصاع يبأ نباف تاقث هلاجر ثیدحلا

 نم حیحصلا يف ثیدحلاو بیذهتلا بیذهت يف نوقابلاو ۹8۰ص ۲ج ظافحلا

 «لوزنلا ببس حیحصلا يف سیل نکل دنسلا اذهب ةزمح يبأ نب بیعش قيرط

 .۱۳۵ص ۱ج ریثک نبا ريسفت يف امك متاح يبأ نبا ریسفت يف اذکهو

 :ىلاعت هلوق

 2.1١8 ةيآلا < وا ُدْبَو منم اولو اَمتْيَك بلو قلا هوا

 رمع نب هللاديبع انثدح :۲۰۹ص هج هحيحص يف ملسم مامإلا لاق

 انثدح :لاق ناميلس نب كلملادبع نع ديعس نب ىيحي انثدح «يريراوقلا

 نم لبقم وهو يلصي 46 هللا لوسر ناك :لاق رمع نبا نع ريبج نب ديعس
 كارت امتي :تلزن هيفو ههجو ناك ثيح هتلحار ىلع ةنيدملا ىلإ ةكم
 .< ولأ هی

 اج يئاسنلاو ۰1۸ص ٤ج ریسفتلا يف يذمرتلا هجرخأ ثیدحلا

 لاقو ۰۳ص اج ریرج نباو ۰۲۰ص ۲ج دنسملا .يف دمحأو ۰۱۹ص

 ۱ .حیحص نسح ثیدح يذمرتلا

 يرهزلا نع ثیدحلا يوار ةزمح يبأ سا وه بیعش نب-رشب هباوصو لصألا يف اذک (۱)

 .۱16 ۵ ل ۸ ءىراقلا ةدمعو ۲۹۹ض ۹ج يراخبلا يف امك ٠
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 و س ا ا ا ص ی من

 : یلاعت هلوق

 ١76. ةيآلا € ل رتهزز| امن نم اوثیاو»

 ورمع انئدح :۵۱ص ۲ج هحیحص يف هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق

 ثالث يف يبر تقفاو :رمع لاق سنأ نع ديمح نع ميشه انثدح نوع نب

 نم ارجو :تلزنف ىلصم ميهاربإ ماقم نم انذختا ول هللا لوسر اي :تلقف

 نأ كنا ترمآ ول هلا لوسو ار تلق تاسسلا ةرآو ا رك
 ءاسن عمتجاو «باجحلا ةيآ :تلزنف .رجافلاو ربلا نهملكي هنإف «نبجحتي

 امو هلی نأ تل نإ ير یتع :نهل تلقف هيلع ةريغلا يف كي يبنلا
 4ج ريسفتلا يف يراخبلا مامإلا هركذ مث .ةيآلا هذه :تلزنف 4 کت ا
 هيف اقيلعت نيعضوملا يف هركذو ميشهل ديعس نب ىيحي ةعباتم هيفو : 716 ص
 نم نمأف :١0ص ۲ج حتفلا يف ظفاحلا لاق سنأ نم ديمح عامسب حيرصتلا

 .هيسلدت

E 

 حيحص نسح ثيدح اذه لاقو :59ص ٤ج يذمرتلا هجرخآ ثیدحلا

 ظفاحلا هازعو .ةيآلا < اوُْماو» هلوق ىلع رصتقاو رمع نبا نع بابلا يفو
 ١ج هجرخأو «هجام نباو ؛يئاسنلا ىلإ ۱۹ص ۱ج ریسفتلا يف ریثک نبا
 .يذمرتلا دنع ام لثمب ۵۳4ص ۱ج يربطلاو ۰۳٩ و ۲4ص

 مرکم نب ةبقع انئدح :۱۹ص 6١ج هللا همحر ملسم مامالا لاقو

 نبا نع عفان نع انربخآ ءامسآ نب ةيريوج :لاق رماع نب ديعس انئدح يمعلا

 باجحلا يفو ميهاربإ ماقم يف ثالث يف يبر تقفاو :رمع لاق :لاق رمع
 .ردب ىراسأ يفو

 :یلاعت هلوق

 1۲ 7-55 6 يي ل الا نم ٌءاَهَفَسلَأ وفيس

 نع قاحسإ يبآ نع دلاخ يبأ نب لیعامس) ينثدح :قاحسإ نبا لاق

 e :لاق ءاربلا .

 كل الا ىف کھو بتن یز دیو :هللا لزنأف هللا رمأ رظتنی ءامسلا



 Yo ةرقبلا ةروس
 2 _. ۳ ی ی 5.6

 : نیملسملا نم لاجر لاقف 4 اما دجنتلا رنک کهن لَو اهر هل
 نك امو .هللا لزنأف ةلبقلا ىلإ فرصت نأ لبق تام نم ملع انملع ول انددو

- 

 يتلا مهتلبق نع مهالو ام :سانلا نم ءاهفسلا لاقو « تنی يضل هل

 الوقنم .ها ةيآلا رخآ ىلإ 4 سالا نم نا لويس : هلا لزنأف اهيلع اوناک

 نبا ظفاحلا ريسفت نمو يطويسلا ظفاحلل لوزنلا بابسأ يف لوقنلا بابل نم

 . ريثك
2 

 . یلاعت هلوق

 ۰۱6۳ ةيآلا € مکن عیضیل هلآ نك امو

 وبآ انئدح :۲۳۷ص ٩ج ریسفتلا يف هللا همحر يراخبلا مامالا لاق

 06 يبنلا نأ هنع هللا يضر ءاربلا نع قاحسإ يبأ نع ًاريهز عمس ميعن

 هبجعي ناكو ءارهش رشع ةعبس وأ ًارهش رشع ةتس سدقملا تيب ىلإ ىلص

 موق هعم ىلصو رصعلا ةالص اهالص وأ یبص هنأو تيبلا لبق هتلبق نوكت نأ

 :لاق نزعکار مهو دجسملا لهأ ىلع رمف هعم یلص ناك نمم لجر جرخف

 تیبلا لبق مه امك اورادف ةكم لبق لَو يبنلا عم تیلص دقل هللاب دهشآ

 ام ردن ملف اولتق لاجر تیبلا لبق لوحت نأ لبق ةلبقلا ىلع تام يذلا ناکو

 فور باكلأب هلآ کز هک عینی هلا ناك امو هللا لزنأف مهیف لوقن

 لاقو ۱۰۳ص ۱ نامیالا باتک يف ًاضيأ يراخبلا هجرخأ ثیدحلا .«ٌكيِحَت

 نع يروثلا .قيرط نم ريسفتلا يف فنصمللو :۱۰4ص .اج حتفلا يف ظفاحلا

 هجرخأو .قاحسإ يبأ سيلدت نم یشخی ام نمأف ءاربلا تعمس قاحسإ يبأ

 ريرج نباو هص ۱ دلجملا ۲ مسق دعس نباو 88ص ١ج يسلايطلا دواد وبأ

 00 .37ص ؟ج سابع نباو ءاربلا ثيدح نم

 الاق رامع وبأو دانه انئدخ :۷۰ص ٤ج هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 هجو امل :لاق سابع نبا نع ةمركغ نع كامس نع ليئارسإ نع عيكو ان

 مهو اوتام نيذلا انناوخإب فيك هللا لوسر اي اولاق ةبعكلا ىلإ 5 يبنلا
 « کتی َميِضْيِل هلآ 26 امو .ىلاعت هلل لزنأف ؟سدقملا تيب ىلإ نولصي



 ةرقبلا ةروس ۳۹

 امك هلبق امل دهاش هنکل .بارطضا ةمرکع نع كامس ةياور یفو
 ۰۱۲ص ۲ج يسلايطلاو ۳۵۶ص ٤ج دواد وبآ هجرخآ ثيدحلا یر

 .يبهذلا هيلع تكسو دانسالا حيحص :لاقو ۲۹۹ص ۲ج مكاحلاو

 ۱ : یلاعت هلوق

 .144 ةيآلا < هاش يف كه بتن کز ذل
 هللادبع انئدح : 48ص ۲ج هحیحص يف هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق

 :لاق بزاع نب ءاربلا نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ انثدح :لاق ءاجر نب

 2 هللا لوسر ناكو ًارهش رشع ةتس سدقملا تيب وحن ب هللا لوسر ناك
 يف كه بلت یر دی : لجو زع هللا لزنأف ةبعكلا ىلإ هجوي نأ بحي

 مهالو ام :دوهيلا مهو سانلا نم ءاهفسلا لاقو ةبعكلا وحن هجوتف < وأ 1

 لإ های نم یر ٌبِرْمَملَو فی ےب لث» :اهيلع اوناك يتلا مهتلبق نع
 ىلع رمف ىلص امدعب جرخ مث لجر هيو يبنلا عم ىلصف 4 میش ري
 هنأ دهشي وه :لاقف سدقملا تيب وحن رصعلا ةالص يف راصنألا نم موق
 اوهجوت ىتح موقلا فرحتف ةبعکلا وحن هجوت هنأو 2 هللا لوسر عم ىلص

 .ةبعكلا وحن

 ك es يتلا ةيآلاو 4ص هج ملسم هجرخأو ۱
 4 رنک كوب اول

 هجام نباو حیحص" نسح :لاقو ۷۹ص 4ج يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 دمحأ مامإلاو * کتیا يضل هنأ نک "امو : لوزن ببس هيفو ۵۰ مقر ۱

 نبا ریسفت يف امك متاح يبأ نباو ۲۷4ص ١ج يتطقرادلاو ۲4۷ص ٤ج

 ءاهفسلا لاقو ةدايز "امهدنعو ۲ مسق 4 دلجم تاقبطلا يف دعس نباو ریثک

 فسا ری لقط هللا لزنأن اهیلع اوناک يتلا مهتلبق نع مهالو ام :سانلا نم
 .€ ٍرِيِقَتْسُم رص لا هاتي نم ید ُبِرَْمْلاَو

 ةبيش يبأ نب ركب وبأ .انثدح .: ۱۰ص هج هللا همحر ملسم.مامإلا لاقو

 كلي هللا لوسر نأ :سنأ نغ تباث نع ةملس نب دامح انثدح نافع انئدح

 ءال يف كه بت یر دَ .:تلزنف سدقملا تيب وحن يلصي ناك
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OO OOOO DOORN 

 ينب نم لجر رمف والا دجنتلا رلنک هجو لر اهر ال كأول
 دق ةلبقلا نإ الأ ىدانف ةعكر اولص دقو رجفلا ةالص يف عوكر مهو ةملس

 تم سس .ةلبقلا وحن مه امك اولامف تلوح

 .٤ص لوألا دلجملا

 : ىلاعت هلوق

 ٠١۸. ةيآلا € هك راع نم ولو مس َّنإل

 انربخآ نامیلا وبآ انثدح :۲44ص ٤ج هحیحص يف يراخبل مامإلا لاق

 :اهل تلقف اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس : :ةورع لاق يرهزلا نع بيعش

 وأ تیبا ٌجَح ْنَمَه هلل راس ني سلاو اس َّوإ#» :ىلاعت هللا لوق تيأرأ

 الأ حانج دحأ ىلع ام هار 4 اوب كركي نأ هيلع حاج ال َرَمَتْع رمععآ

 ول ةيآلا هذه نإ «يتخأ نبا اي تلق ام سئب :تلاقف «ةورملاو افصلاب فوظي

 يف تلزنأ اهنكلو امهب فوطتي الأ هيلع حانج ال تناك هيلع اهتلوأ امك تناك
 اهنودبعي اوناك يتلا ةيغاطلا ةانمل نولهي اوملسي نأ لبق اوناك راصنألا

 اولأس اوملسأ املف ةورملاو افصلاب فوطي نأ جرحتي لهأ نم ناكف للشملاب

 فوطن نأ  جرحتن انك انإ هللا لوسر اي :اولاق «كلذ نع ب هللا لوسر

 .ةيآلا < ۳ راس نم ةَورمْلاو اًمَصلأ َّنإ# :ىلاعت هللا لزنأف ةورملاو افصلاب

 سيلف امهنيب فاوطلا كي هلا لوسر نس دقو اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 نإ :لاقف نمحرلادبع نب ركب ابأ تربخأ مث ءامهنيب فاوطلا كرتي نأ ٍدحأل

 نأ نوركذي ملعلا لهأ نم ًالاجر تعمس دقلو هتعمس تنك ام ملعلا اذه

 مهلك نوفوطي اوناک - ةانمب لهي ناک نمم ةشئاع تركذ نم الا - سانلا

 ةورملاو افصلا ركذي ملو تيبلاب فاوطلا ىلاعت هللا ركذ املف ةورملاو افصلاب

 لزنأ هللا نإو ةورملاو افصلاب فوطن انك هللا لوسر اي :اولاق" نآرقلا یف

 فوطن نأ جرح نم انيلع لهف ةورملاو افصلا ركذي ملف تیبلاب فاوطلا
 .ةيآلا ون راعس نم ةورملاو اًمّضلأ نإ :یلاعت هللا لزنأف ؟ةو زملا افصلاب :

 اوناک نيذلا يف امهیلک نيقيرفلا يف تلزن ةيآلا هذه عمتماف :رکب وبأ لاق

 نأ اوجرحت مث نوفوطی نیذلاو ةورملاو افصلاب ةيلهاجلاب اوفوطی نأ نوجرحتي



 ةرقبلا ةروس ۲۸

 ملو تيبلاب فاوطلاب رمأ ىلاعت هللا نأ لجأ نم مالسإلا يف امهب اوفوطي

 .تيبلاب فاوطلا ركذ ام دعب كلذ ركذ ىتح افصلا ركذي

 نب ركب ابأ هيف ركذي ملو ۳۹4ص ٤ج يراخبلا ًاضيأ هجرخأ ثيدحلا

 ۲۱ص ٩ج ملسم هجرخأو ءًارصتخم ۲۳۹ص ١٠ج .هلاق امو نمحرلادبع
 وه تربخأف لئاق هنأب حيرصتلا هيفو يذمرتلا هجرخأو ۲4و ۲۳و ۲۲و

 هج يئاسنلاو ؛نمحرلادبع نب ركب يبأل يرهزلا هلاق ام هيف سيلو ۱۲۱ص
 مامالا هجرخأو ۰۲۹۸۲ مقر هجام نباو داود يبأ دنع ام لثمب ۱۹۰ص

 ١ج أطوملا يف كلام مامالاو ۲۲۷صو ۱۲ص و ۱44ص ج دمحآ

 .۱۰۷ص ١ج يديمحلاو ۳۳۸ص

 انئدح فسوی نب دمحم انئدح :۲4۲ص 4ج هللا همحر يراخبلا لاق 00

 نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ تلأس :لاق نامیلس نب مصاع نع نایفس

 مالسالا ناك املف ةيلهاجلا رمأ نم امهنآ یرن انك :لاقف تورملاو افصلا

 عَ نم وا امس نم هولا املا ّنذإ» ا
 .€ ... ِهِيلَع حاج الف الق مع مت وأ تن

 نع ۷۱ص ٤ج هححصو يذمرتلاو ۲4ص ٩ج ملسم هجرخأ ثیدحلا

 رمآ نم امهنآ یرن انك :لاقف ةورملاو افصلا نع لثس هنأ هنع هللا يضر سنا
 ةورملاو اًمَصلأ نإ :یلاعت هللا لزنأف امهنع انکسمآ مالسالا ناك املف ةيلهاجلا

 .میمجلا يف تلزن ةيآلا نأ نم عنام الو © ولأ مک ني

 ىلإ «ةيآلا € یا لإ تفل ایا ی هلی مک لا :ىلاعت هلوق

 .141/ ةيآلا < روسألا لیلا نم شب زا طی ی قع را او :هلوق

 ىسوم نب هللاديبع انثدح :۳۱ص ه ج هللا یال مامإلا لاق

 باحصأ ناك :لاق «هنع هللا يضر ءاربلا نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ نع

 لب مل راش نا لب ما رال حن باس ىجرل ناك نإ ل دمحم

 املف اص ناك يراصنألا ةمرص نب سيق ناو يسمي ىتح هموي الو هتلی

 قلطنأ نكلو ءال :تلاق ؟ماعط كدنعأ :اهل لاقف .هنأرما ىتأ راطفإلا رضح



 ۳۹ ٠ ةرقبلا ةروس

 فصتنا املف كل ةبيخ :تلاقف هانيع هتبلغف لمعي هموي ناكو كل بلطأف
 هليل مک 000 :ةيآلا هذه تلزنف كلي يبنلل كلذ ركدف هيلع شع ها

 درشأو اوُطَو9# ءاديدش ًاحرف اهب اوحرفف €( مف لا كفا مايل

 يف ی 00 مامإلا هداعأ ثيدحلا < رول طلا نم شیلا طلا كل نيكي

 عابتسلاب ةا نی رحت هنر دا نفع يف ر خرما ناك

 ناکو .هلک ناضمر ءاسنلا نوبرقی ال اوناک ناضمر موص لزن امل :هنتم ظفلو

 توا رَ مکصت سرا ها مل :ىلاعت هللا لزنأف مهسفنأ نوناتخي لاجر
 4 مش ۳

 .ةیالا € کیل با تاتو 0

 يفو ءالؤه يف تلزن نوكت نأ نم عنام ال نكل رياغتلا امهرهاظو
 .ءالؤه

 يثيدح عمج دقو ۱۲۱ص ٤ج يئاسنلاو ۲۹۵ص ۲ج دواد وبأ هاورو

 ٤ج دمحأ مامالاو ؛لوزنلا اببس اتناك ًاعم نیتیضقلا نأ انملعف يراخبلا

 .هص ۲ج يمرادلاو ۲۹۵ص

 : یلاعت هلوف

 .۱۸۷ ةيآلا € رج نيل

 میرم 0 نب ديعس انثدح ۳۹ هج هللا همحر مداخل 0 لاق

 4 5 را نه شل لا رب کتب ار ۶ ۳ :لاق

 يف مهدحأ طبر موصلا اودارأ اذإ لاجر 0 جم ص :لزني ملر

 .راهتلاو ليلا ينعي امنإ هنأ اوملعف € تلا ری :دعب هللا لزنأف

 ريخألا دنسلاب ميرم يبأ نبا ثيدح نم ريسفتلا يف ةداعإ ثيدحلا

 ۷ج ملسم هجرخأو رييغت دودب اهداعآ يتلا ةردانلا ثيداحألا نم وهو

 ۰۲۲ص



 ةرقبلا ةروس ۳۰

 : یلاعت هلوق

 .۱۸۹ ةيآلا < این نی تربل اأو

 نع ةبعش انثدح دیلولا وبآ انئدح :۳۷۰ص ٤ج يراخبلا مامالا لاق
 راصنألا تناك ءانيف ةيآلا هذه تلزن :لوقی ءاربلا تعمس :لاق قاحسإ يبآ
 ءاجف اهروهظ نم نکلو مهتویب باوبآ لبق نم اولخدی ملو اوءاجف اوجح اذإ
 ديلا سیلو :تلزنف كلذب ريع هنأكف هباب لبق نم لخدف راصنألا نم لجر

 نی توبا اواو ئا نم لا کلو اهروهظ نم تويا اوات ناب
 .هاصیتا

 انثدح :لاقف ریسفتلا باتک ىف هللا همحر يراخبلا هداعآ ثیدحلا ٠
 هجرخأو ۰۲4ص ٩ج هب قاحسإ يبأ نع ليئارسإ نع ىسوم نب هللاديبع
 .١٠ص ۲ج يسلايطلا هجرخأو ۱۱۱ص 18ج ملسم

 نب دمحم سابعلا وبأ انثدح :4۳٤ص ۱ج هللا همحر مكاحلا لاق
 نع قيرز نب رامع انث باوجلا وبأ انث ىناغصلا قاحسإ نب دمحم انث بوقعي
 تناك :لاق امهنع هللا يضر ادب رباع نع نايفس يبأ نع شمعألا

 تناكو مارحالا يف باوبألا نم نولخدي اوناکو سمحلا نوعدي شيرق
 امنيبف «مارحإلا يف باوبألا نم نولخدي ال برعلا رئاسو راصنألا

 رماع نب ةبطق هعم جرخو هباب نم جرخف ناتسب يف لَو .هللا لوسر
 كعم جرخ هنإ رجاف لجر رماع نب ةبطق نإ هللا لوسر اي :اولاقف «يراصنألا

 تلعف امك تلعفف تلعف كتيأر :لاق «كلذ ىلع كلمح ام» و

 مو : لجو زع هللا لزنأف «كنيد ينيد نإ لاق . 7 1 :لاقف'

 ي اوُرَدَك اور ان ماج ائ اک نا لع كر نم اونو
E ۳7هذهب هاجرخی ملو نيخيشلا "یلع عضم 'ثّيدح ان  

 .ةدايزلا

 لاجر نم اسيل قیرز نب رامعو باوج نب صوحالا باوجلا وبآ
 ٤ج حتفلا يف لوقي ظفاحلا تدجو مث" «طقف ملسم.طرش ىلع وهف يراخبلا
 فلتخا ْنکل «ملسم طرش ىلع ناك ناو دانسالا اذهو يبلحلا ةعبط ۳۷۱ص



 ۳۱ ةرقبلا ةروس
 عج ۳ ۳ ی

يمح نب دبع هاورف نایفس يبأ نع شمعالا ىلع هلصو يف
 ركذي ملف د

 .ها .هقيرط نم امهريسفت يف خيشلا وبأو يقب هجرخأ «ًارباج

 :ىلاعت هلوق

 .1946 ةيآلا < ٍّئا ليس يف اتقن

 انثدح «قاحسإ انثدح :۲۵۱ص ٩ج هللا همحر يراخبلا مامإلا لاقو

 فرق :ةفيذح نع لئاو ابأ تعمس :لاق ناميلس نع ةبعش انثدح ءرضنلا

 يذمرتلا لاق .ةقفنلا يف تلزن :لاق 4 وكلما لإ بین الم ار را ليم
 مصاع وبأ دلخم نب تاشلا ان دیمغ نبذ انثدح ۷۲ص ٤ج هللا همحر

 يبيجتلا نارمع يبأ ملسأ نع بيبح يبأ نب ديزي نع حيرش نب ةويح نع ليبنلا
 نم منهیلا جرخف مورلا نم ًاميظع ًافص انيلإ اوجرخأف مورلا ةنيدمب انك :لاق

 نب ةلاضف ةعامجلا ىلعو رماع نب ةبقع رصم لهأ ىلعو رثكأ وأ مهلثم نيملسملا
 سانلا حاصف مهيلع لخد ىتح مورلا فص ىلع نيملسملا نم لجر لمحف ديبع
 سانلا اهيأ اي :لاقف بويأ وبأ ماقف .ةکلهتلا ىلإ هيديب يقلي هللا ناحبس :اولاقو

 امل راصنألا رشعم انيف ةيآلا هذه تلزن امنإو ليوأتلا اذه ةيآلا هذه نولوأتل مكنإ

 نإ : كي هللا لوسر نود ارس ضعبل انضعب لاقف هورصان رثكو مالسإلا هللا زعأ

 انلاومأ يف انمقأ ولف هورصان رثكو مالسإلا زعأ دق هللا نإو تعاض دق انلاومأ

 :انلق ام انيلع دري ٤ هيبن ىلع ىلاعتو كرابت هللا لزنأف اهنم عاض ام انحلصأف

 ىلع ةما را ةكلهتلا تناکف 4 کلا لإ یاب ارث الو هلأ لیس يف أنو
 یتح هللا لیبس يف ًاصخاش بويأ وبآ لاز امف وزغلا انکرتو اهحالصاو لاومألا

 ۱  :حیحص بيرغ نسح ثيدح اذه .مورلا ضرأب نفد

 ةعامجلا ىلغ و :لاق هنأ الإ «يذمرتلا ثيدح لثمب دواد وبأ هجرخأو

 4۰۱ص نابخ نبا "يذمرتلا ثيدح جرخأو' ديلولا نب دلاخ نب نمحرلادبع
 ۲ج مكاحلا هجرخأو ۰۱۳ص ؟ج يسلايطلا هجرخأو نآمظلا دراوم نم

 هيلع تكسو هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو ۲۷۵ص

 امهطرش ىلع سيل وهف ًائيش هل اجرخي مل نارمع وبآ ملسأ نكل «يبهذلا
 « هو



 ةرقبلا ةروس ۳۲

 نب دمحم انئدح :۳۹۰ص ۲۲ج ریبکلا يف هللا همحر يناربطلا لاقو

 دنه ىبأ نب دواد نع ةملس نب دامح انث دلاخ نب ةبده انث يمرضحلا هللادبع

 نوطعيو نوقدصتي راصنألا ناك :لاق كاحضلا نب ةريبج يبأ نع يبعشلا نع
 < کا لإ یی اوت الو» هللا لزنأف اوکسمأف ةنس مهتباصأف هللا ءاش ام

 ةروس يف هيلع مالکلا يتأيسو ةريبج يبأ ةبحص تتبث نإ حیحص ثيدح اذه
 .هللا ءاش نإ تارجحلا

 00 و ` :ةدئاف

 .(۳۹۰/۲۲) ريبكلا يف : يناريطلا هجرخآ ام

 موف ثلاثلا عونلا ۷۸۱/۲) يذمرتلا للع حرش يف بجر نبا :لاف

 مهثیدح فالخب فعض هيف خویشلا ضعب نع مهثیدح نکل مهسفنآ يف تاقث

 امأو .ةملس نب دامح -:مهنم نوریثک ةعامج ءالوهو مهخويش :ةيقب نع
 ش .مهنع دامح ةياور يف ملكن نيذلا خويشلا

 أطخأ راغصلا نع ىور اذإ ةملس نب دامح : مرثألا ةياور يف دمحأ لاق

 .دنه يبأ نب دواد نع هتياور ىلإ راشأو
 نم ثيدحلا لما عامتجا ٩۲ ص زييمتلا باتك يف ملسم مامإلا ركذو

 ىيحي لاق كلذك ةملس نب دامح تباث يف سانلا تيثأ نأ ىلع: مهئاملع

 دامحو .ةفرعملا لهأ نم مهريغو :لبنح نب دمحأو نيعم نب ىيجيو ناطقلا
 يبأ نب دوادو بويأو ةداتق نع هثيدحك تباث ريغ نع ثدح اذإ مهدنع دعي

 .ًاريثك مهثيدح يف ء ءىطخي هنإف دنه

 نت < Hd kl | اوت الو :هلوق يف ریشب نی :نامعنلا نعو .

 ميري الث الو» :یلاعت هللا لزنأف يل هللا رفغي ال :لوقیف بنذي لجرلا ۵ ناك
 طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور .€ م حي هس َّنِإ اويكو وكلا لإ

 ما حلا لاجر امهلاجزو

 حیحص هدنسو : : ظفاحلا لاق ٠ ۱ عا

 .ها . اهلوزن يف دمتعملا وهف ةقفنلا رکذب ةيآلا ريدصتل رهظآ لوالاو : لاق مث



 ةرقبلا ةروس
۳۳ 

 ڪڪ چ

 عم ءاربلاو نامعنلا ةياور ينعأ «نيتياورلا ءاغلإل يعاد ال :لوقأو

 هللا نأ نظو بنذأ نم لمشتو «لخبو داهجلا كرت نم لمشت ةيآلاف امهتحص

 .ملعأ هللاو .عيمجلا يف تلزن ةيآلا نوكت نأ نم عنام الو هل رفغي ال

 :ىلاعت هلوق

 ۰۱۹۰ ةيآلا < ره هر خلت ای

 يبأ نع نامهط نب میهاربا انث قباس نب دمحم انثدح ؟")دمحآ انثدح

 :لاق هيبأ نع ةيمأ نب ىلعي نب ناوفص نع حابر يبأ نب ءاطع نع ريبزلا

 ؟يترمع يف هللا لوسر اي ينرمأت فيك :لاقو يي هللا لوسر ىلإ ءاج

 نم» : 4 هللا لوسر لاقف < ی ار جلت اويو :لجو زع هللا لزنأف

 ام قشنتساو لستغاو كبايث قلأ» :لاقف ءانأ :لاقن «ةرمعلا نع لئاسلا

 . «كترمع يف عنصاف كتجح يف اعناص تنك امو تعطتسا

 ناوفصو ءاطع نيب ريبزلا وبأ لخدي ملو ميهاربإ الإ ريبزلا نع هوري مل

 حيحصلا يف اذه :تلق .هيبأ نع ناوفص نع ءاطع نع دهاجم هاورو .ًادحأ

 .ها .< و ملو جل اويو :هلوق ىوس

 ءاج :لاق ةيمأ نب ىلعي نعو ۲۰۵ص "ج دئاوزلا عمجم يف :لاقو

 ِ ةرمعب مرحأ دق تاعطقم هيلع قولخلاب خمضتم ب هللا لوسر ىلإ لجر
 .حيحصلا لاجر هلاجرو طسوألا يف يناربطلا هاور :لاق مث «ثیدحلا ركذو

 .هيلع تكسو حتفلا يف ظفاحلا هرکذو .ها

 هلوق نأل هل هجو الف هريسفت يف هل هللا همحر ريثك نبا بارغتسا امأو

 نيحيحصلا ثيدحل نيبم 4 وب علل عَن ای هيلع لزنف يناربطلا دنع
 نب ناوفص نع متاح يبأ نبا دنع هنوك امأو .يحولا هيلع لزنف ءهيف يذلا

 .دمحم اثثدح نيبو دمحأ انثدح نيب ضايب لصألا يف (۱)



 ةرقبلا ةروس ۳

 ىلعي نب ناوفص نع ثیدحلا نوکیو هيبأ نع هنم تطقس اهنآ رهاظلاف ةيمأ
 بتک نم امهریغو يناربطلل طسوألاو نیحیحصلا يف امك هيبأ نع ةيمأ نب

 ىف ام هتفلاخمل ذاش هنأ يل رهظی يذلا نآلاو كاذنآ هتررق ام اذه . ثیدحلا

 .ملعا هللاو نيحيحصلا

 :ةدئاق

 وبأ يلع نب دمحأ وهو) دمحأ انثدح :ىلاعت هللا همحر يناربطلا لاق

 يبآ نع نامهط نب میهاربا انث قباس نب دمحم انثدح (يراهبربلا سابعلا

 رکذف هیبأ نع ةيمآ نی یلعی نب ناوفص نع عابر يبا نی ءاطع نع رییزلا
 ۱ . ةيآلا لوزن ركذ عم ثيدحلا

 ثيدحلا عمجملا يف امك هيبأ نع ناوفص نع ءاطع نع دهاجم هاورو

 .فلاخ هنأل ریبزلا وبأ هيف ذش يذلا انخیش لاق امك ذاش ةيآلا لوزن رکذ عم

 ۰۷۹ - ۷۸/۸ ملسمو 4/4 ۰2۷۸۷ ۰۳۹۳/۳ يراخبلا دنع جيرج نبا
 ۰۲۲۲/4 دمحأو ۰۱۳۰/۵ یئاسنلاو

 ۷۲/۸ ملسمو ۹/۹ ۰۲۳/4 ۰۷۱6/۳ يراخبلا دنع ییحی نب مامهو

 : . دواد يبأو

 يئاسنلاو ۰4۰۹/۲ دواد يبآو ۳۷/4٩ ملسم دنع رانید نب ورمعو

 ۰۲۲۲/4 دمحأو ۰۱۹۱/۲ يذمرتلاو ٥

 يئاسنلاو °4 ۰۹/۲ دواد ييآ دنعو نا نی

12۷/۰ 

 .۹۰/۸ ملسم دنع فورعم يبأ نب ب حابر

e ا ۱ 

 .دواد ييآ دنع, جاجحلاو

 ركذ نودب ثيدحلا 9 هيبأ نع ناوفص نع ءاطع نع اوور مهلك
 ت

 .ةيالا لوزن



 ۳۵ ةرقبلا ةروس

 : یلاعت هلوق

 زآ دم زآ ايم نب هيدي هویت نِي ین هوب زآ ارم کنی نک نقط
 .195 ةيالا < كم

 انثدح میعن وبآ انثدح :۳۸۷ص ٤ج هحيحص يف يراخبلا مامالا لاق

 بعک نأ یلیل يبأ نب نمحرلادبع تعمس :لاق دهاجم ینثدح :لاق فیس

 تفاهتي يسأرو ةيييدحلاب ب هللا لوسر ىلع تفقو :لاق هثدح ةزجع نب
 وأ كسار قلحان» :لاق ءمعن :تلق ««؟كماوه كيذؤي» :لاقف ًالمق

 ؟هییأت نی ینآ هدب زآ اًسيِرَم کنی ناک نط :ةیالا هذه تلزن ىف لاق ۰«قلحا
 وأ ةتس نیب قرفب قدصت وأ مايأ ةثالث مص» : 5 : و يبنلا لاقف ءاهرخآ ىلإ

 .«رسيت امم كسنا

 ۲۵۲ص ٩ج ريسفتلا باتك يف يراخبلا مامإلا:ًاضيأ هجرخأ ثیدحلا
 ۱۲۰ و ۱۱۹ص ۸ج ملسمو 10۳ص و ۵۱1ص ۸ج يزاغملا ينو

 ۱۱۱ص ۲ج دواد وبأو .حیحص نسح ثیدح لاقو ۷۳ص ٤ج يذمرتلاو

 ۲4۳ و 4۲ و ۲۳۱ص ؛ج دمحأ مامالاو ۰۳۰۷۹ مقر هجام ننباو

 قرط نم ۲ج ریرج نباو اننا ۲ج ينطقاردلاو ۱۳ ص ۲ج يسلايطلاو

 .ةرجغ نب بعک ىلإ

 :ىلاعت هلوق

 ۰۱۹۷ ةيآلا € رتا ِداَّرلَأ رب یخ ترم أ أاودوُركَو» .

 ريشب نب ىيحي اتثدح :۱۲۷ص ٤ج هللا همحز يراخبلا مامإلا لاق

 سابع نبا نع ةمركع نع زانید نب ورمع نع ءاقزو نع ةبابش انثدح
 نحن :نولوقيو نودوزتي الو نؤجحي نميلا لهأ ناك :لاق امهنع هللا يضر

 ۱ 2 أودٌوَرَكتَو# :ىلاعت هللا لزنأف سانلا اولأس ةنيدملا اومدق نان نولكوتملا

 .السرم ةمركع نع ورمع نع ةنيبع نبا هاورو € نا والا رخ

 یل) يناكوشلاو ريثك نبا هازعو ٥۷ص ۲ج دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا

 .۲۷۹ص ۲ج هريسفت يف ريرج نبا هجرخأو «يئاسنلاو ديمح دبع نب دبع



 ةرقبلا ةروس ۳۹

 : یلاعت هلوق

 ۰۱۹۸ ةيآلا < میر نی الف اوت نأ مک مع سيل

 یلع انئدح : ۲۲ص 8ج هحیحص يف هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق

 :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ورمع نع نايفس انثدح هللادبع نب

 اومثأت مالسإلا ناك املف ةيلهاجلا يف اقاوسأ زاجملا وذو ةنجمو ظاكع تناك

 نبا أرق « جحلا مساوم يف حانج مكيلع سیل 6 هللا لزنأف ةراجتلا نم

 .اذك سابع

 دمحم هخيش نع ۲۵۲ص ٩ج ريسفتلا باتك يف ًاضيأ هجرخأ ثيدحلا
 ۲ج و ؟ 44ص اج مكاحلاو ٥۷ص 5 دواد وبأ هجرخأو هنییع نبا نع

 هيلع تكسو ار ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو ۲۷۷ص

 ۰۲۷۳ ص ۲ج ريرج نبا هجرخأو .يبهذلا

 نب دحاولادبع ان ددسم انثدح :الهص ۲ج هللا همحر دواد وبأ لاق

 يف ىركأ ًالجر تنك :لاق «يميتلا ةمامأ وبأ ان بيسملا نب ءالعلا ان دايز

 اي :تلقف رمع نبا تيقلف جح كل سيل هنإ نولوقي سان ناكو هجولا اذه

 كل سيل هنإ نولوقي ًاسان نإو هجولا اذه يف ىركأ لجر ينإ نمحرلادبع ابأ
 تافرع نم ضيفتو تحلب فوطتو يبلتو مرحت سيلأ :رمع نبا لاقف ؟جح
 .اجح كل ناف :لاق یلب :تلق :لاق ؟رامجلا يمرتو

 رو ساو ا يو سب
 نأ سمج مع سکو : ةيآلا هذه تلزن ىتح هبجي ملو ل ا

 هذه هيلع أرقو هب هللا لوسر هيلإ لسرأف 4 کیر نی الف اُوعَتْبَت
 .حيحص ثيدح اذه .؟جح كل» :لاقو ةيالا

 ۲۹۲ص ۲ج ينطقرادلاو ۱۵۵ص ۲ج دمحآ غامالا هجرخآ ثيدحلا
 ۲۸۲ص ۲ج ریرج نباو

 .تيأر امك يراخبلا هجرخأ دقف مهو هاجرخی ملو مکاحلا لوق )١(



 ۳۷ ةرقبلا ةروس

 : یلاعت .هلوق

 ۱۹٩ ةيآلا 4 شاکلآ ساقا تبيح نم أوُصيِفَأ ر

 لاق ةورع نب ماشه نع رهسم نب يلع انثدح ءارغملا يبأ نب ةورف انثدح

 شيرق سمحلاو - سمحلا الإ ةارع ةيلهاجلا يف نوفوطي سانلا ناك :ةورع

 لجرلا لجرلا يطعي سانلا ىلع نوبستحي سمحلا تناكو - تدلو امو

 هطعی مل نمف ءاهيف فوطت بايثلا ةأرملا ةأرملا يطعتو اهیف فوطی بايثلا
 ضیفیو تافرع نم سانلا ةعامج ضيفي ناکو «ًانایرع تیبلاب فاط سمحلا

 هذه نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يبآ ينربخأو :لاق .عمج نم سمحلا

 :لاق 4 ساکلا ٌصاقأ ْتْیَ نم ًاوُسیفآ مثال :سمحلا يف تلزن ةيآلا

 .تافرع ىلإ اوعفدف عمج نم نوضيفي اوناک

 انئدح هللادبع نب يلع انثدح :1856١ص 8ج هللا همحر يراخبلا لاقو

 رئاس ناكو ‹«سمحلا نومسي اوناكو ةفلدزملاب .نوفقي اهنيد ناد نمو شیرف

 مث تافرع يتأي نأ كب هیبن هللا رمأ مالسالا ءاج املف تافرعب نوفقي برعلا

 ٌصاقأ ُتْيَح نی اُصيِفَأ مشل :یلاعت هلوق كلذف اهنم ضيفي مث اهب فقی
 .# ساکلآ

 يذمرتلاو ۱۳۲ص ۲ج دواد وبأو ۱۹۷ص ۸ج ملسم هجرخآ ثيدحلا
 امك نابح نباو ۰۱۳ص ۲ج يسلايطلاو ۲۵۵ص هج يئاسنلاو 1۲۵ص ۳ج

 ۲ج ريرج نبا هجرخأو ۲۹۱ص ۲ج ریرج نباو ٥٤٤ص نآمظلا دراوم يف

 فیعض سابع نبا ثیدح نم هتکلو «هوحن سابع نبا ثيدح نم ۲۹۲ص
 وهو بلطملادبع نب سابعلا نب هللاديبع نب هللادبع نب نیسح قیرط نم هنأل

 هللاو قباسلا ةشئاع ثيدح ىلع دمتعملاو هدج ىلإ انه بسن دقو فیعض

 .ملعأ ىلاعت

 .ةمجعملا ءاخلاب مزاخ نب دمحم هباوصو لصألا يف اذك )١(



 ةرقبلا ةروس ۳۸
ROEسر... سس سس  

 : یلاعت هلوف

 ۰۲۰۷ ةيالا € نا تام ءا سفت یری نم سالا و

 وبأ انثدح :۳۹۸ص ۳ج هكردتسم يف مكاحلا هللادبع وبأ مامإلا لاق

 انث يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انثدح دهازلا هللادبع نب دمحم هللادبع

 موكل :لاق ةمركع نع بويأ نع ديز نب دامج انثدح برح نب ناميلس

 ًامهس نيعبرأ امهنم جرخأف «هتنانك لثنف «ةكم لهأ هعبت ًارجاهم بيهص

 هدعب ريصأ مث ًامهس مكنم لجر لك يف عضأ ىتح لا نولصت ال :لاقف

 :لاق مكل امهف نيتنيق ةكمب تفلخ دقو لجر ينآ نوملعتف فيسلا ىلإ

 سن م اس ل

 هآر املف .ةيآلا ١¢ هلأ تاك ءا هست هسفن یرشب نم سالا نمو#

 .ةيآلا هيلع التو :لاق («عيبلا حبر ییحی ابأ» :لاق يبنلا

 .هجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص
 ۱۸۸ص ۲ج ةباصإلا يف امك ليسارم اهبلغآ رخأ قرط هل ثيدحلا

 يهو لوألا مسقلا نم 1578 و ۱۹۲ص ۴ج دعس نبال تاقبطلا يفو

 . هتوبث ىلع لدتو ةوق ثيدحلا ديزت اهعومجمب

 :یلاعت هلوق

 يف امهشيدح يتأي :؟14١ ةيآلا « سیما رخل بنت 4 کوب »

 ۱ . ةدئاملا

 اف دل قع نعل دول ير رف ا لل

«هتباتك تیار مث هتكرتف «رمع نم عمسي مل هنأ :ةعرز وأ
 دمحأ مامإلا لاق 

 0 هللا همحر

 ةرسيم يبأ نع قاحسإ يبأ نع ت انثدح ا + فا .انئذحخ

 0 :لاق رمخلا ميرحت لزن امل لا هنع ها يضر باطخلا نبرمع نم

 كنولعب» ةرقبلا ةروس يف يتلا ةيالا هذه تلزنف ًایفاش ًانايب رمخلا يف انل نيب

eeهنع هللا يضر رمع یعدف لاق 4 رک ما اعهف لف ریمل  



 ۳۹ ةرقبلا ةروس

 يف يتلا ةيآلا تلزنف ًايفاش ًانايب رمخلا يف انل نيب مهللا لاقف هيلع ت تئرقف

 ناكف < یرکش راو هولا ارت ال انما لا اات ءاسنلا ةروس
 نارکس ةالصلا نيرقي ال نأ یدان ةالصلا ماقأ اذإ هل هللا لوسر يدانم
 نایب رمخلا يف انل نيب مهللا لاقف هيلع تئرقف هنع هللا يضر رمع یعدف

 هيلع تئرقف هنع هللا يضر رمع یعدف ةدئاملا يف يتلا ةيآلا تلزنف ًايفاش

EEانیهتنا انيهتنا ك . 

 oP و عمس يفوكلا ةريسم وبأ نر نب ورمع ء ۲۱/۱

 . امهنع هللا يضر

 نباو رمع عمس لیبحرش نب ورمع (۲۲۷/۱) لیدعتلاو حرجلا يف لاقو
 . هدح و هلل دمحلاو يفانلا ىلع مدقم تشملاو كلذ لوقي يبأ تعمس دوعسم

 : یلاعت هلوق

 .۲۲۲ ةيآلا 4 نیبجملا يف آلا اوت ىذأ وه لف ضیحملآ نع كونسول

 انئدح برح 0 ریهز ينئدحو : هللا همحر ملسم مامإلا لاق

 دوهيلا نأ : سنأ نع تباث انثدح ةملس نب دامح انثدح يدهم نب نمحرلادبع

 لأسف :تریلا يف نهوعماجی ملو اهولكاوي مل مهيف ةأرملا تضاح اذإ اوناك

 ىدأ َوُه لف ٍضيِحَمْلا نع كئولتنيو» :ىلاعت هللا لزنأف و يبنلا باحصأ
 الإ ءيش اوعنصا» :ِهَي هللا لوسر لاقف 4 ضيم ىف آلا ارعا
 ًائيش انرمأ نم عدي نأ لجرلا اذه ديري ام :اولاقف دوهبلا كلذ غلبف «جاکنلا
 نإ هللا لوسر اي :الاقف رشب نب دابعو .ريضح نب ديسأ ءاجف هيف اتفلاخ الإ
 اننظ ىتح ي هللا لوسر هجو ريغتف ..نهعماجن الف اذكو اذك لوقت دوهيلا

 ل ی یا یا ل
 0 ۱ .امهیلع دجي مل نأ افرعف امهراثآ يف

 1 اذه :لاقو ٤۷ص ٤ج يذمرتلا هجرخأ

 545 مقر هجام ٠ نباو ۱۳۹ص و ۱۲۹ص اج يئاسنلاو ۱۰۷ص ۱ج دواد

 .٤٠ص ۲ج يسلايطلاو ۲4ص ۳ج دمحأو



 ةرقبلا ةروس 3

 : یلاعت هلوق

 ۰۲۲۳ ةيآلا < تن عش يآ کر اونا کل گر ؤا

 انئدح ميعن وبآ انثدح :۲۵۷ص ج هللا همحر يراخبلا مامإلا ؛ لاق

 2 ات جل یر مراتي :تلزتف لوحأ دلولا ءاج اهئارو نم اهعماج
 ۹م

 E ءاش نإ ةدايز هيفو ۷ و ص ۱۰م ج ملسم هجرخآ ثيدحلا

 ٤ج يذمرتلا هجرخأو دحاو مامص يف 5 نأ ريغ ةيبجم ريغ. ءاش نإو

 مقر هجام ن نباو ۲۱۵ص ۲ج دواد وبأو حيحص نسح ثيدح :لاقو ۷۹ص

 .۵۳۲ص ٣ج دنسملا يف يديمحلاو ۱۹

 انث بيهو انث نافع انث :۳۰۵ص ج هللا همحر دمحآ مامالا لاق

 ىلع تلخد :لاق طباس نب نمحرلادبع نع ميثخ نب نامثع نب هلادبع

 كلأسأ نأ يحتسأ انأو رمآ نع كلئاس ينإ :تلقف نجوم ةنبا ةصفح

 ؟نهرابدآ يف ءاسنلا نايتإ نع : : لاق يخأ نبا اي یحتست ال :تلاقف هنع

 دوهيلا تناكو ءاسنلا نوبجي ال اوناك راصنألا نأ ةملس املس ا ينتثدخ :تلاق
 ةنيدملا نيرجاهملا مدق املف «لوحآ هدلو ناك هئأرما یبج نم هنا :لوقت

 :اهجوزل تلاقف اهجوز عيطت نأ ةأرما تباف نهوبجف راصنألا ءاسن يف اوحکن

 كلذ ترکذف ةملس مأ ىلع تلخدف ي هللا لوسر يتآ یتح كلذ لعفت نل
 95 هللا لوسر ءاج املق لک هللا لوسر يتأي یتح يسلجا :تلاقف اهل
 : لاقف هه هللا وتو دلش مأ تثدحف تجرخف هلأست نأ ةيراصنألا تحتسا

 کت او حل گر گۇ : ةيآلا هذه اهيلع التف تیعدف «ةيراضنألا | يعدا»

 ۱ ار ًامامص م 4 فش 3 و

 يف ظفاحلا لاقو فیعض وهو دشار نب نامعنلا اهل ياورلا نأل ةفيعض ةدايزلا هذه (۱)
 نم هریغ ةياور نم اهولخل يرهزلا ريسفت نم نوکت نأ هبشي ةدايزلا اذهو :حتفلا

 يف امك یرخآ ةلدأ نم دافتسم اهانعم :لوقأو .ها .مهترثک عم ردکنملا نبا باحصأ

 . حتفلا



 ٤١ ةرقبلا ةروس

 هنأل رباج ثیدح حج ریو ریاج ثیدح فلاخی ةرهاظ ةملس مأ ثيدح

 نابح نباو يلجعلا الا اهقثوي مل نمحرلادبع تنب ةصفح نألو هيلع قفتم

 . نالهاستم امهو

 امك نهرابدآ ىف ءاسنلا نايتإ ىف تلزن اهنأ رمع نبا نع ءاج ام امأو

 ءاملعلا هدر دقف ۲۵۹ و ۲۵۵ص ٩ج حتفلا يفو هيلإ ةراشإلا يراخبلا يف
 هللا همحر ريرج نب رفعج وبأ لاقو «حتفلا يف امك ةمألا ربح مهسأر ىلسو

 ةحص انيب امب نيبتو «كلذ ىلع درلا هركذ دعب ۳۹۸ص ۲ج هريسفت يف
 تناك اميف تلزن ةيالا هذه نأ نم سابع نباو رباج نع يور ام ىنعم

 دلولا ءاج اهلبق يف اهربد نم هتأرما لجرلا ىتأ اذإ نيملسملل هلوقت دوهيلا
 .ههجو نم هتئا :لاقيف ربدلا يف ثرتحم يأو :كلذ لبق لاق دقو . لوحآ

 يف سیلو :زاوجلاب نیلئاقلا ضعب هرکف دعب يناكوغلا ةمالعلا لاقو

 اوتأی مل مهنإف مهلاوقأ ىلع لمعي نأ دحال زوجي الو «ةتبلا ةجح ءالؤه لاوقأ
 همهف نم أطخأ دقف ةيآلا نم كلذ مهف هنأ مهنم معز نمف زاوجلا ىلع ليلدب
 يف هتأرما ىتأ الجر نأ ةيآلا لوزن ببس نأ مهنم معز نمو «ناک نم ًانئاك

 دقف كلذ معز نمو كلذ تلحأ ةيآلا نأ ىلع لدي ام اذه يف سيلف اهربد

 ال ببسلا وه كلذ نوکف مارح كلذ نأ ةيآلا هيلع لدت يذلا لب ءأطخأ
 يتأت بابسأ ىلع تالزانلا تايآلا ناف هلیلحت يف ةلزان ةيآلا نوكت نأ مزلتسي

 ظفاحلا امأو لا همحر يناكوشلا مالك .ها هميرحتب ةراتو اذه ليلحتب ةرات

 اذهو :لاق ةيآلا لوزن ببس يف رمع نبا لوق ركذ نأ دعبف هللا همحر ريثك نبا

 نع يئاسنلا هاور امل اهربد نم اهلبق يف اهيتأي هنأ وهو مدقت ام ىلع لومحم
 هللادبع نع ةلاضف. نب لضفلا نع ىسيع نب ديعس نع يليفتلا نامثع نب يلع
 عفانل لاق هنأ هربخأ هنأ رضنلا يبأ نغ ةمقلع نب بعك نع ليوطلا ناميلس نب

 نأ ىتفأ هنإ رمع نبا نع لوقت كنأ لوقلا كيلع رثكأ دق هنإ : :رمع نبا ىلوم .

 0 ناك فيك كثدخأس نكلو ىلع اوبذك :لاق «نهرايدأ يف ءاسنلا ىتؤت

Eات کل گیر < گواښ  

 .ال :تلق ؟ةيآلا هذه رمأ نم ملعت له عفان اي :لاقف < نی َّنأ م
 ا:درآ راصنألا ءاسن انحكنو ةنيدملا اند ال نقلا ا
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 دق راصنألا ءاسن تناكو هنمظعأو كلذ نهركف نهاذآف ديرن انك ام لثم نهنم

 ان محل ثر گوا : هللا لزنأف نهبونج ىلع نيتؤي امنإ دوهيلا لاحب نذخأ
 ةلادلا ثيداحألا نم ةلمج قاس مث حيحص دانسإ اذهو .4 منش نا کیر

 دوعسم نبا لوق مدقت دقو :لاق اهدعیو نهرابدآ يف ءاسنلا نايتإ میرحت ىلع

 وهو كلذ میرحت يف ورمع نب هللادبعو سابع نباو ةريره يبأو ءادردلا يبأو
 وبأ لاق .همرحي هنأ امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نع كش الب تباثلا

 انئدح حلاص نب هلادبع انئدح :هدنسم يف يمرادلا نمحرلادبع نب دمحم

 نبال تلق :لاق بابحلا يبآ راسي نب ديعس نع بوقعی نب ثراحلا نع ثيللا
 ربدلا ركذف ؟ضيمحتلا امو :لاق ؟نهل ضمحيأ يراوجلا يف لوقت ام :رمع

 نع ةبيتقو بهو نبا هاور اذكو ؟نيملسملا نم دحأ كلذ لعفي لهو :لاقف

 هنع درو ام لكف كلذ ميرحتب هنم حيرص صنو حيحص دانسإ اذهو هب ثيللا

 .مكحملا اذه ىلإ دودرم وهف لمتحيو لمتحي امم

 :ىلاعت هلوق

 يراخبلا مامإلا لاق ۰۲۲۵ ةيآلا  يتيأ ف وَ هلأ موی ال
 61 هللا همحر

 نع يبأ ينربخأ لاق ماشه نع ىيحي انثدح ىنثملا نب دمحم انثدح

 .« ون هلأ دخوب ال - اهنع هللا يضر - ةشئاع

 .؟هللاو ىلبو هللاو 1 : هلوق ىف تلزنأ :تلاق : لاف

 :یلاعت هلوق "

 اوست کر جو شی نأ ول الف نهی لب سلا مقلع اکو
 ۰۲۳۲ ةيآلا € وعلب مهيب

 دیعس نب هللاديبع انثدح : ۲۹۸ص ۹ج هللا همجر يراخبلا .مامإلا لاق .

 نب لقعم ينثدح نسخلا انثدح دشار نب دابع انثدح يدقعلا رماع وبأ انئدح

 نسحلا نع سنوي نع ميهاربإ لاقو .ّيلإ بطخت تخأ يل تناك :لاق راسي

 نع سنوي انثدح ثراولادبع انئدح رمعم وبأ انئدح ءراسي نب لقعم ینئدح
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 10 وا a a ڪڪ تن تا

 اهتدع تضقنا ىتح اهكرتف اهجوز اهقلط راسي نب لقعم تخأ نأ نسحلا

 . نهج نحكي نأ رس القط :تلزنف لقعم ىبأف اهبطخف

 ٤ج يذمرتلاو ۰۸ و ۱٩ص ١١ج يراخبلا هجرخآ ًاضيأ ثیدحلا

 ۱ .۷ص

 يسلايطلاو ۱۹۲ص ۲ج دواد وبأو .حیحص نسح ثیدح اذه :لاقو
 ۰۱۷ ص ۲ج مكاحلاو €Y و ۲۲۳ص ۳ج ينطفقرادلاو ۰۳۰ص اج

 .۸٤٤ص

 :ىلاعت هلوق

 .۲۳۸ ةيآلا 6€ بتننق رب أوموقو نعسولا ةزلكصلاو تولسصسلا َلَع اوظفح

 نب دمحم انثدح : ۱۸۳ص ٩ج هدنسم هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 رهظلا لقب هوي هللا 8 ناک : لاق كات 00 نب ةورع نع
 : لاق اهنم لك يبنلا باحصأ ىلع دشأ هدا ىلع ةرجاهلاب

 اهلبق نإ :لاقو .4 نَطْسُرْلا ةرككّصلاو بولَسا َلَع أوُظِفَحط :'""تلزنف
 . نيتالص اهدعبو نيتالص

 ا نب ديز نع ةرهز نع ء ةراتو تا ب دیز نع ةورع نع هيوري ةراتف
 .ةماسأو تباث نب ديز نع ةراتو

 نامثع نب نامثع قيرط نم ۱۳۱ص هج ريبكلا يف يناربطلا هجرخأو

 9 ۳1 ناک) :دازو رخآ هجو نم دمحأ هاورو :۲۱۲ص هج حتفلا يف ظفاحلا لاق ()
 يفو مهتلئاق يف سانلاو نافصلا وأ فصلا الإ هءارو نوكي الف ریجهلاب رهظلا يلصي
 .ها . (تلزتف مهتراجت

 ۳4٩ص ۳ج ریبکلا عخيرألا يف يراخبلاو ۱۹۹ص ۱ج دواد وبأ هجرخأو ناتقث امهو (۲)

 .ورمع نب ناقربزلا ىلع فالتخالا نم هيف ام رکذو
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 . نیحیحصلا يف امك رصعلا اهنآ یطسولا ةالصلا يف دمتعملاو . ينافطغلا

 : یلاعت هلوق

 .۲۳۸ ةيآلا 4 بتم ل ومو

 انئدح ددسم انئدح :۲۱۵هص ٩ج هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق

 ورمع يبأ نع ليبش نب ثراحلا نع دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع ىيحي
 يف هاخأ اندحأ ملكي ةالصلا يف ملكتن انك :لاق مقرأ نب ديز نع ينابيشلا

 كسول ةركصصلاو توصل لع اوطفَح» :ةيآلا هذه تلزن یتح هتجاح
 .توکسلاب انرمآف < یك ب اووف

 دنع وهو ةتسلا ىلإ لوقنلا بابل ىف يطويسلا ظفاحلا هازع ثیدحلا

 ظفلب ۸٥۳ص ۱ج دواد يبأ دنع اذکو تلزنف ظفلب ۷۷ص ٤ج يذمرتلا
 .۳ ۱۸ص ٤ج هدنسم يف دمحأ 0 هجرخأو .تلزنف

 مم وبآ اٹ يننحلا 0 همست هللادبع

 اوناك :لاق 4 تیم رم أوموْيَو» :ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةمركع نع
 يف هملكيف ةالصلا يف وهو هيلإ لجرلا مداخ ء ءییجی ةالصلا يف نوملکتی

 .مالکلا نع اوهثف هتجاح

 ةياورو ةمركع نع كامس قیرط نم ثیدحلا :نمحرلادبع وبآ لاق
 .یرت امك دهاوشلا يف ثیدحلا نکلو .بارطضا اهیف ةمركع نع كامس

 :هددنتآ

 لکشآ دقو :۲۹4ص ١ج هریسفت يف هللا همحر ريثك نبا ظفاحلا لاق

 يف مالكلا و لل ی و

 تحت نم ةمجعملا | میجلاب «ساوج» هباوصو .تلمهملا ءاحلاب «ساوح» لصالا يف )١(

 . بيرقتلا يف امك
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EERE EEE Ee مس یی 

 ةشبحلا ضرأ ىلإ ةرجهلا دعبو ةنيدملا ىلإ ةرجهلا لبق ةكمب ناك ةالصلا
 ىلع ملسن انك :لاق حيحصلا يف يذلا دوعسم نبا ثيدح كلذ ىلع لد امك

 املف :لاق انيلع دريف ةالصلا يف وهو ةشبحلا ىلإ رجاهن نأ لبق كب يبنلا
 :لاق ملس املف دعب امو برق ام ينذخأف خلع دري ملف هيلع تملسف انمدق
 ءاشي ام هرمأ نم ثدحي هللا نإو ةالصلا يف تنك ينأ الإ كيلع درأ مل ينإ»

  .ةقالصلا يف اوملکتت الأ ثدحأ امم ناو

 6 تقی امو :ةيآلا هذهو ةنيدملا ىلإ رجاهف مدق نم عم ةكم ىلإ
 لجرلا ناك  هلوقب مقرأ نب ديز دارأ امنإ :نولئاق لاقف .فالخ الب ةيندم

 ىلع لدتساو مالكلا سنج نع رابخالا - ةالصلا يف هثجاح يف هاخأ ملكي

 امنإ :موق لاقو .ملعأ هللاو ءاهنم همهف ام بسحب ةيآلا هذهب كلذ ميرحت

 نیترم حیبآ دق كلذ نوكيو اهيلإ ةرجهلا دعب ةنيدملاب عفو دق كلذ نأ دارأ

 هللاو رهظأ لوألاو مهريغو انباحصأ نم موق كلذ راتخا امك - نيترم مرحو

 .ملعا

 ةرهطملا ةئسلاب ةكمب مرح مالکلا نأ ملعا هللاو يل رهظی يذلا :لوقآ

 هغلبي مل نمم مهضعب راص ةنيدملا ب مدق املف دوعسم نبا ثيدح يف امك
 تلزنف يملسلا مكحلا نب ةيواعم نم لصح امك ةالصلا يف ملكتي ميرحتلا

 ۲ج راطوألا لينب كيلعف ثحبلا يف ديزملا ديرت تنك نإو ؛ملعأ هللاو .ةيآلا

 يف حتفلا يف ظفاحلا مالك تلقن دقو يرابلا حتفو ۳۳۰ص و ۳۲۹ص

 ۱ ۱ ۱ ۱ . «ةنجلا ضایر»

 : یناعت هلوق .

 .۲6۹ ةيآلا 4 لا نم دشرا نمت دم لا يف ءانإ 9

 دیعس نع رشب يبأ نع ةبعش نع يدع يبآ نبا انثدح راشب نب دمحم انثدح
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 “القم نوکت ةأرملا تناك :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ریبج نب
 ناك ريضنلا ونب تيلجأ املف «هدوهت نأ دلو اهل شاع نإ اهسفن ىلع لعجتف
 ل :هركذ ىلاعت هللا لزنأف انءانبأ عدن ال :اولاقف ءراصنألا ءانبأ نم مهيف

 .« آلآ نر هنا قب ك يأ "نا
 هازعو ۱۱ص ۲ج دواد وبآ هجرخأو حیحصلا لاجر هلاجر ثیدحلا

 يف امك هحیحص يف نابح نبا هجرخأو ًاضيأ يئاسنلل بابللا يف يطويسلا

 ۰۲۷۳/۱ يئاسنلا ريسفت يف هيلع تفقو مث. 4۲۷ص نآمظلا دراوم

 :ىلاعت هلوق

 :یلاعت هلوق لإ ٩ شک ات تبي نم م اوفا اما نا اهيا
 هال * هيف اوصمغن م 2 97 11 هیذن 1 نو هم كيلا اوُمَميَ ا 5 الوو

۰۱۷ 

 نب هلادبع انئدح :۷۷ص ٤ج هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق

 نع كلام يبأ نع يدسلا نع ليئارسإ نع ىسوم نب هللاديبع انأ نمحرلادبع

 . نوت هني تل اوُمَميَت الو# :ءاربلا

 نم يتأي لجرلا ناكف لخن باحصأ انك راصنألا رشعم انيف تلزن :لاق

 يف هقلعيف نيونقلاو ونقلاب يتأي لجرلا ناكو هتلقو هترثك ردق ىلع هلخن
 ونقلا ىتأ ءاج اذإ مهدحأ ناكف ماعط مهل سيل ةفصلا لهأ ناكو ءدجسملا

 يف بغري ال نمم سان ناكو «لكأيف رمتلاو رسبلا طقسيف هاصعب هبرضف
 هقلعيف رسكنا دق ونقلابو فشحلاو صيشلا هيف ونقلاب لجرلا يتأي ريخلا
 مشبک ام تبع نم اشیا اوما لا ايي :یلامتو + كرابت هللا لزنأف

 لإ ويِذِجاَع نر 557 هم کیلا نت هلو ضرألا ني ی کل اجزا اتو
 هذخأي مل ىطعأ ام لثم هيلإ ا مكدحأ نأ ول» لا 4 دي ام

 نوع نم .ها .كالهلا وهو تلقلا نم هلصأو دلو اهل شيعي ال يتلا ةأرملا :ةالقملا )١(
 .دوبعملا

 . (5 يبلا يأ :لاق) :ةفحتلا يف (۲)
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 .هدنع ام حلاصب اندحأ يتأي كلذ دعب انكف :لاق «ءایح وأ ضامغإ ىلع الإ

 .ناوزغ همسا لاقيو يرافغلا وه كلام وبأو بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه

 ظفاحلا هازعو ۸۲ص ۳ج ريرج نباو ۱۸۲۲ مقر هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 ۲ج مكاحلا هجرخأو متاح يبأ نبال ۳۲۰ص ١ج هريسفت يف ريثك نبا

 . يبهذلا هيلع تكسو ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو ۲۸۵ص

 نب دمحأ ركب وبأ خیشلا انئدح :۲۸۶ص ۲ج هللا همحر مکاحلا لاق

 دیعس انث :الاق نانس نب دمحمو يبضلا بلاغ نب دمحم أبنأ هیقفلا قاحسإ

 نع نیسح نب نایفس نع ماوعلا نبا وهو دابع انث يطساولا نامیلس نب

 و هللا لوسر رمأ :لاق هيبأ نع فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع يرهزلا
 لاقف - صيشلا ینعی - :نایفس لاق ؟لحسلا اذه نم لجر ءاجف ةقدصب

 ىلإ بسن الا ءيشب دحأ ءییجی ال ناکو «؟اذهب ءاج نم» : 5# هللا لوسر
 نآ 1 هیذجاکب متلو EEE هنم َتيِحْلا اومَمیت اسس الوو :تلزنف هب ءاج يذلا

 يف اذخؤي نأ رمتلا نم درک نع كك ها لوسر: نینجا € ديف سيت

 . ةنيدملا رمت نم نينوللاو :يرهزلا لاق .«قبيحلا .نولورو رعجلا :ةقدصلا

 رت نب لمس كام را انوع یا ندا رک بنات هما

 وبأ انث :الاق ةميزخ نب يرسلاو ديهشلا ىبحي نب دمحم نب ىيحي انث ظفاحلا

 نب لهس نب ةمامأ يبأ نع يرهزلا انث ريثك نب ناميلس انث يسلايطلا ديلولا

 نولورو رعجلا :رمتلا نم نينول نع ىهن # هللا لوسر نأ هيبأ نع فينح
 اوهنف ةقدصلا يف اهنوجرخيف مهرامث رش نومميتي سان ناكو :لاق «قيبحلا

 ثيدح اذه . جفني تی كيلا اوت لَو :تلزنو رمتلا نم نينول نع
AITةفيعض. نيسح نب نايفس ةياور  

 . تاعباتملاو

 نع نيسح نب نايفس ثيدح نم ۳٩ص ۲ج يناربطلا هجرخأ ثیدحلا
 . هب يرهزلا

 .هب يرهزلا نع ریثک نب نامیلس ثيدح نم ۳۱ص ۲ج ينطقرادلاو
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 نب نامیلسو نيسح نب نايفس ةياور يف ذإ نسح فينح نب لهس ثيدح

 .فعض يرهزلا نع ريثك

 ناميلسل ىور يراخبلا نإ :حتفلا ةمدقم يف لاقف رجح نبا ظفاحلا امأو

 ىلع «يراخبلا طرش ىلع وه :لاقي الأ اذه ىلعف ةعباتمو ًاقيلعت يرهزلا نع
 ناميلس نع هالسرأف ريثك نب دمحمو ميهاربإ نب ملسم ديلولا ابأ فلاخ دق هنأ
 هنكل نيسح نب نايفس هعبات دقو ۱۳ص ۳ج يقهيبلا ننس يف امك ريثك نب
 ٣ج يقهيبلا يف امك ةصفح يبأ نب دمحم مهعبات اذكو «يرهزلا يف فيعض

 يبصحيلا ديمح نب ليلجلادبع مهفلاخ دقو ۰۲ص اج مكاحلاو ۱۳۹ص

 نباو ؟"ص هج يئاسنلا دنع امك هيبأ نع لقي ملو ةمامأ يبأ نع يرهزلا نع

 لَو هللا لوسر نم عمسي مل ريغص يباحص ةمامأ وبأو. ۵۱۱ص هج ريرج
 نكل ثيغملا حتف يف امك نيعباتلا ليسارمك لسرم هنأ هثیدح مكحف ًائيش

 .ملعأ هللاو .ىلوألا قرطلا عومجمب تباث ثيدحلا

 حيحص لاقو ۲۸۵ص ۲ج مكاحلاو ٤ص هج يئاسنلا ىور دقو

 كلام نب فوع ثيدح نم 5/5 يقهيبلاو «يبهذلا هيلع تكسو دانسإلا

 دهاوشلا يف هثیدح حلصی لاحلا روتسم وهو بيرع يبأ نب حلاص هيفو هوحن
 .تاعباتملاو

 : یلاعت هلوق

an ۳۷ ةيآلا »5 هاش نرم یرهب 21 لو مهد ده  

 : لاق بيرك وبآ انثدح :۹4ص ۴ج هللا همحر ريرج نب رفعج وبآ مامالا لاق

 نب ديعس نع سای نب رفعج نع شمعألا نع نايفس نع دواد وبآ انثدح
 : تلزنف' نيكرشملا نم رم مهتابارقل نوخضري ال اوناك :لاق سابع نبا نع ريبج
 : < ووشو يفك دب نم را ده نوش نیا

 ص 2

 اذه :لاقو تن جا ا نم هدنسب ۳۲۴ص 1 هريشفت

 .(۲۸۳ - ۲۸۲/۱) ريسفتلا يف يئاسنلا هجرخأ (۱)
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 صيخلتلا يف هل يبهذلا ظفاحلا زمرو هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح

 هاور :۳۲4ص ج دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو نيخيشلا طرش ىلع هنأب

 فيعض وهو ميرم يبأ نب ديعس نب دمحم نب هللادبع هخيش نع يناربطلا
 .تاقث هلاجرو هوحنب رازبلا هاورو

 ىلاعت هلوق

 ناتيآلا ةروسلا رخآ ىلإ 4 هير ني هی زن آمي سرا َنَماَدل
۵ ۰۲/۸۱ 

 لاهنم نب دمحم ينثدح : ٤٤٠۱ص ۲ج هللا همحر ملسم مامإلا لاق

 عيرز نب ديزي انثدح :الاق ةيمأل ظفللاو يشيعلا ماطسب نب ةيمأو ريرضلا
 امل :لاق ةريره يبأ نع هيبأ نع ءالعلا نع مساقلا نبا وهو حور انثدح
 + ام اودبت ناو ضرالا ىف امو توسل يف ل هل : 5 هللا لوسر ىلع تلزن
 لاو الکی نع بو كي نمی یقه دب بیا رشت زا مگر
 لب هللا لوسر باحصأ ىلع كلذ دتشاف :لاق 6€ ری روت لڪ لع
 نم انفلك هللا لوسر يأ :اولاقف بکرلا ىلع اوكرب مث جب هللا لوسر اوتأف
 هذه كيلع تلزنأ دقو ةقدصلاو داهجلاو مايصلاو ةالصلا قيطن ام لامعألا
 لهأ لاق امك اولوقت نأ نوديرتأ» : © هللا لوسر لاق .اهقيطن الو ةيآلا
 انبر كنارفغ انعطأو انعمس اولوق لب ؟انیصعو انعمس مكلبق نم نيباتكلا

 ءريصملا كيلإو انبر كنارفغ انعطأو انعمس :اولاق .؛ريصملا كيلإو
 امي لا ماع :اهرثأ ىف هللا لزنأف مهتنسلأ اهب تلذ موقلا اآرتقااملف
 E قرف ن ال ءوِلَسَرَو وکر وگیکمو لب نم 2 وما وبر نم هر درن
 املف <49 ری ر ير كلت اتنا اکنیس اکو وسي ني دع
 م اهل اهم ا :لزتأف ىلاعت هللا اهخسن كلذ اولعف

 E TT e ی
 ل نان 4 يلا ٌمَتْلَمَح امک ارصا اتع لمحت و 7

 ان رفعاو 85-55 ارت ب 8 ةقاع ا یک ب
 :لاق 4 ركل ِرَوَمْلا َلَع اصناف اتوم کنآ تاب



 ةرقبلا ةروس 6۰

 ٣ج ریرج نباو 4۱۲ص ۲ج دنسملا يف دمحأ مامالا هجرخأ ثیدحلا

 .۲۲۱ص ۱ج نامیالا بعش يف يقهيبلاو ۱4۳ص

 ةبيش يبأ نب ركب وبآ انثئدح : ۱4ص ۲ج هللا همحر ملسم مامالا لاق

 ءانربخأ :قاحسإ لاق ءركب يبأل ظفللاو ميهاربإ نب قاحسإو بيرك وبأو
 : لاق دلاخ ىلوم ناميلس نب مدآ نع نايفس نع عيكو انثدح :نارخآلا لاقو

 :ةيالا هذه تلزن امل :لاق سابع نبا نع ثدحي ريبج نب ديعس تعمس

 مهبولق لخد :لاق 6 يا وب کی اب ُءرُمْحُت وأ مکیفآ ف ام ادب نإو»

 انعطأو انعمس» :اولوق #4 يبنلا لاقف ءيش نم مهبولق لخدي مل ءيش اهنم

 هنأ فلكي الط :ىلاعت هللا لزنأف مهبولق يف ناميإلا هللا ىقلأف :لاق «انملسو

 زآ انيق نإ آَنْذِناَوُت ال ابر تبقا ام او تیس ام اهل اسو اهعسو الا است
 را 2 اَ ليَ الو اتر :تلعف دق :لاق € كنك
 دق :لاق « اینا ارم کا ارا ا ٌريْماَوط :تلعف دق :لاق 4 نی تل

ON ON ON 
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ES SEE 1۳۹۹ ی 
e لر سگ 1B 

 :ىلاعت هلوق
 ل

 مم م رد

 .۷۷ ةيآلا 4 الی امك ََمَيََو وا دهم شي يا ّنإ)

 يبأ نع نادبع انثدح :4۳۰ص هج يراخبلا هللادبع وبآ مامالا لاق
 :لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر هللادبع نع قیقش نع شمعالا نع ةزمح
 وهو هللا .يقل رجاف اهیلع وه ءیرما لام اهب عطتقي نيمي ىلع فلح نما

 4البق مک مسیر هلآ دهی منبع َّنإ» :یلاعت هللا لزناف «نابضغ هيلع
 ةيآلا هذه تلزنأ يف نمحرلادبع وبأ مكثدح ام :لاقف ثعشألا ءاجف .ةيآلا

 .دوهش يل ام :تلق كدوهش :يل لاقف يل مع نبا ضرأ يف رثب يل تناك

 ثيدحلا اذه هي يبنلا ركذف فلحي اذإ هللا لوسر اي :تلق «كنيميف :لاق
 .هل ًاقيدصت كلذ هللا لزنأف

 و ۷۰ص ج اهنم هحيحص نم عضاوم يف يراخبلا هجرخأ ثیدحلا
 تناك :هيفو ۲۱۰ و ضرأ دوهيلا نم لجر نيبو ينيب تناك :هيفو ۲۸۰ص

 54١ج و ۲۸۰ص ٩ج و ۲۱ص و ءيش يف ةموصخ لجر نيبو ينيب

 يذمرتلاو ۱۵۸/۲ ملسم هجرخأو ۰۳۰۲ص 5١ج و ۳۷۸ص و ۳۵۲ص
 و ۲۱۶ص ۲ج ۲۱۵ و ۲۱4/۳ دواد وبأو ۰۸۱/4 هدنسب هداعاو ۲
 نباو يئاسنلا ىلإ ۲۵4ص ۲ج يذوحألا ةفحت يف يروفکرابملا هازعو 6

 اج دنسملا يف دمحأ مامإلا هاورو تاهمالا باحصأ نم مدقت نم عم هجام

 .سيق نب ثعشألا دنسم نم ۲۱۲ و ۲۱۱ص ٩ج و ٤٤٤ص و 4۲ص
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 ریرج نباو ١١ص ۲ج و ۲4ص ۱ج يسلايطلا بابلا ثیدح جرخأو

 .۳۲۱ص ۳ج

 مشاه يبأ نبا وه يلع انثدح :۲۸+سص ٩ج هللا همحر يراخبلا لاق
 هللادبع نع نمحرلادبع نب ميهاربإ نع بشوح نب ماوعلا انربخأ ًامیشه عمس

 فلحف قوسلا يف ةعلس ماقأ الجر نأ امهنع ىلاعت هللا يضر قرأ نبأ نب

 كَ :تلتف نيملسملا نم اجر اهيف عقويل هطعي مل ام اهب ىطعأ دقل اهيف
 .ةيآلا رخآ ىلإ € اليلق اتم نمک میر ۳ دهم نور نذل

 ظفلو ًاعیمج نيببسلاب ناك لوزنلا نأ ىلع لمحيو امهنيب ةافانم الو
 ثيدح نأل حصأ دوعسم نب هللادبع ثيدح نأ ىلع «كلذ نم معأ ةيآلا

 لاق «يكسكسلا نمحرلادبع نب ميهاربإ ثیدح نم ىفوأ يبأ نب هللادبع

 هركذ ام رخآ ىلإ كرتي ملو يئاسنلاو ةيعش هنيل نازيملا يف يبهذلا ظفاحلا

 . هللا همحر

 ظفاحلا لاق .رثب يفو 0 يفو ضرأ يف تاياورلا ضعب يف هلوقو
 ضرألا عيمج ال رثبلا ضرأ دارملا نأب عمجيو :۳۹۹ص .4١ج حتفلا يف ۱

 اد بن ل و ظفاحلا لاطأ دقو اذه ات نم الو

 عجاریلف یرخالا فلاخی اهرهاظ يتلا ظافلألا ضعب هیجوت يف عوضوملا

 . كلانه

 ۱ : یلاعت هلوف

 الإ :یلاعت هلوق ىلإ 4 ميني دی ار ار ها ىدْيَي تیک .'
 ۸۷ و ۸٩ تايآلا 9 | يت دَ هَل ۳۹ اوُمكَسأَد کیک تب هم اوبات نيل

 ىلإ ۸٩.

 دمحم انثدح :۳4۰ص ۳ج هللا ه همحر ریرج خب نفت مالا لاق

 نب دواد انثدح : :لاق عیرز نب ديزي انثدح-:: لاق يرصبلا غیزب نب هللادبع نب

 مث ملسأ راصنألا نم لجر ناك :لاق سابع نبا نع ةمركع نع دنه يبأ

 له لك هللا لوسر ىلإ اولسرأ :هموق ىلإ لسرأف مدن مث كرشلاب قحلو دترا

 ىلإ € ٌممسيِإ دم ارردك اموف لا یه تحط (تلزنف) :لاق ةبوت نم
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 نأ فرار بت یا مولا یدهب ال هاو تيا مهو :هلوق

 هما ال اكسو کیک دنب ني ابك لا الإ ورن مه الك بام

 هجرخأو ًالوصومو ًالسرم هداعآ.دقو حيحصلا لاجر هلاجر ثيدحلا
 لكشم يف يواحطلاو 4۲۷ص نآمظلا دراوم يف امك هحيحص يف نابح نبا
 نيعضوملا الك يفو ۳۹۲ص 4ج و ۱8۲ص ؟ج مكاحلاو ۹4ص ٤ج راثآلا

 . يبهذلا تكسو هاجرخي ملو دانسإلا حيحص :لاق
 :ىلاعت هلوق

 َكِيكْوأَو مهتبزت لبق نأ اک اوثادزا مث مینی دب اومک لا َّذإ»
 ٩۰. ةيآلا 402 درسا مه

 ركب وبأ ظفاحلا لاق :۳۸۰ص ۱ج هريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا لاق ۱
 نب دواد انثدح عبرز نب ديزي انئدح غیزب نب هللادبع نب دمحم انثدح رازبلا
 مث اوملسأ مث اودترا مث اوملسأ ًاموق نأ سابع نبا نع ةمركع نع دنه يبأ
 تلزنف ٍ هللا لوسرل كلذ اوركذف مهل نولأسي مهموق ىلإ اولسرأف اودترا
 < تن لبق نآ انك اودادزا مک مهينكيإ دعب اورتک يرل ل :ةيآلا هذه
 1 2 . .ھا .ديج هدانساو هاوز اذكه

 : یلاعت هلوق

 لآ 06 را تي وتب هما ها بتكلا يقآ نت هات اويل >
 0 .۱۱۳ ةيآلا 409 هیدن هَ

 ' نب نسحو رضللا وبآ انثدح :۳۹1ص اج هللا همحر دمحآ مامالا لاق
 رخآ :لاق دوعسم نبا نع رز نع مضاع نع نابیش انثدح :الاق یسوم
 نورظتني سانلا اذإف دجسملا ىلإ جرخ مث ءاشعلا ةالص هو هللا لوسر
 ةعاسلا هذه هللا ركذي دحأ نايدألا هذه لهأ نم سيل هنإ امأ» :لاق ةالصلا
 4 بكن ی نِي هم اوُمَيَل» :تايآلا ءالؤه هللا لزنأو :لاق .«مکریغ
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 . 409 ترمب طبع هاو نی نكد ربع نی اوصْقَي امو» :غلب ىتح

 نأل يطويسلا نع ًالقن ۳۷۶ص ١ج يناكوشلا لاق امك نسح ثيدحلا
 لاجر :۳۱۲ص ۱ دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاقو ءيش هظفح يف ًامصاع
 جاجتحالا يف فلتخم وهو دوجنلا يبأ نب ب مصاع ريغ مهيف سيل تاقث دمحأ

 ريرج نباو ١4ص نآمظلا دراوم يف امك هحيحص يف نابح نبا هجرخأو «هب

 دصقملا يف امك ىلعي وبأو. ۱۸۷ص ٤ج ةيلحلا يف ميعن.وبأو ٩٩ص ٤ج

 .77/"ص ١ج يلعلا

 تلاق مالسإلا يف اوبغرو اوقدصو اونمآف دوهي نم ملسأ نمو ديبع نب دسأو

 انرايخ نم 0 ولو انرارش الإ هعبتو دمحمب نمآ ام :رفكلا لهأ دوهي رابحأ

 # اوس ا اوسلو :هلوق نم كلذ يف لجو زع هللا لزنأف مهئابآ نيد اوكرت ام

 .تاقث هلاجرو يناربطلا هاور € سا َني8 :ىلاعت هلوق ىلإ

 دعب لاق ثيح لوألا ۲۹ص ۷ج ريرج نب رفعج وبأ مامإلا راتخاو
 كلذب ينع لاق نم لوق ةيآلا ليوأتب ىلوألا نأ ريغ :لاوقألا نم ةلمج هركذ

 باتكلا لهأ نم دحأ اهيلصي ال ةالص اهنأل ءاشعلا ةالص ىف نآرقلا ةوالت

 اب اورفك نيذلا باتكلا لهأ نود اهنولصي مهنأب 5 دمحم ةمأ هللا فصوف

 .هلوسرو

 ببس ددعت هنأ وأ عيمجلا يف ةيآلا لوزن نم عنام ال :لوقأو

 فعضلا نم يناثلا ثيدحلا يف ام كيلإ مث :تلق اذك .ملعأ هللاو اهلوزن

 :ةيآلا لوزن يف رخآلا ببسلاو : لاتف هللا هظفح ةوخألا ضعب هبتك ام كيلإو

 وبأو (۸۷/۲) يناربطلاو (486/1) متاح يبأ نباو (07/5) يناربطلا هجرخأ

 (094 - 577/9) لئالدلا يف يقهيبلاو ۲۷/۲(۰) ةباحصلا ةفرعم يف متیعن

 لاقو ۵0۷/۱(۰) ةريسلا ىف قاحس) نباو )45/١( ربلادبع نبال باعیتسالاو

 هوور مهلك :تلق تاقث لا يناربطلا هاور (۳۲۷/) عمجملا يف يمشيهلا

 .هركذف سابع نبا نع ديعس وأ ةمركع نع دمحم يبأ نب دمحم قيرط نم
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 نبا ريسفتل يقيقحت يف تلق اذكو لوهجم اذه دمحم يبأ نب دمحمو

 :يربطلا دنس يفو .لوهجم وهو دمحم يبأ نب دمحم هدنس يف :لاق ريثك

 .بّذک دقو ديمح نب دمحم

 :ىلاعت هلوق

 .۱۲۲ ةيآلا < ايل لَو الكت نأ منم ِناَئَنبَط تَه ذل

 فسوي نب دمحم انثدح :۳۹۰ص ۸ج هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق

 :انيف ةيآلا هذه تلزن :لاق هنع هللا يضر رباج نع ورمع نع ةنيبع نبا نع

 ةثراح ينبو ةملس ينب 4 الو هاو الكف نأ منم نافيا تم :»

 هج يراخبلا هداعآ 4 انمي هک : لوقي لاو م

 .7”ص ٤ج ريرج نباو ٦٦ص 5١ج ملسم هجرخأو

 ىلاعت هلوق
 49 تونیک ملل هرم وأ میتع بوي زآ ءىس مال نم كل سلو

 ۰۱۲۸ ةيالا

 هللادبع نب ییحی انثدح "58ص A هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق

 عمس هيبأ نع ملاس ينثدح يرهزلا نع رمعم انربخأ هللادبع انربخأ يملسلا

 رجفلا نم ةريخألا ةعكرلا نم عوكرلا نم هسأر عفر اذإ هَ هللا لوسر

 انبر تل عمس» :لوقي اهدعب هأتالفو ًانالف نعلا مهلل» :لوقي
 هلوق ىلإ 4 ءس مال ني ك ل :لجو زع هللا لزنأف «دمحلا كل

 ONS لا ياو , ةلظنح نعو 4 وئي مَنِ :ىلاعت

 ' نب ليهسو ةيمأ نب ناوفص ىلع وعدي كو هللا لوسر ناك :لوقي هللادبع

 هلوق ىلإ 4 ُءََس تل ني كل سل :تلزنف ماشه نب ثراحلاو ورمع
 . تونی مهن :یلاعت

 نابح هخيش نع ۲۹۳ص ٩ج ريسفتلا يف يراخبلا ًاضيأ هجرخآ ثیدحلا
 دمحأ هخیش نع ۷۷ص ۱۷ج و .هب كرابملا نبا وهو هللادبع نع یسوم نب
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 كلو انبر مهللا :لاق عوكرلا نم هسأر عفر اذإ هيفو .هب هللادبع نع دمحم نب

 ۲ج يئاسنلاو بيرغ نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هجرخأ «ةريخألا يف دمحلا

 ملاسل عفان ةعباتم هيفو ۱۰4ص و ۳٩ص ۲ج دمحأ مامإلا هجرخأو 215١ ص

 نم سانأ ىلع اعد :امهدحأ يف هللادبع ىلإ نيقيرط نم ۱4۷ص و 18١١صو

 مامإلا دنع امك. ٤٤٤ص ۲ج فنصملا يف قازرلادبع هجرخأو .نيقفانملا

 هيف ينعأ قازرلادبع قيرط نم هاور دمحأ مامإلا نأل قرطلا ضعب يف دمحأ

 ..۸۸ص ٤ج ريرج نبا هاورو نيقفانملا نم سانأ ىلع اعد

 تأرق :لاق ىيحي نب ىيحي انثدحو :۱۷۸ص هج ملسم مامإلا لاق "
 :لاق كلام نب سنأ نع ةحلط ىبأ نب هللادبع نب قاحسإ نع كلام ىلع

 وعدي ًاحابص نيثالث ةنوعم رثب باحصأ اولتق نيذلا ىلع كو هللا لؤسر اعذ
 هللا لزنآ :سنأ لاق .هلوسرو هللا تصع ةيصعو نايحلو ناوكذو لعر ىلع

 انموق اوغلب نأ دعب خسن ىتح هانأرق ًانرق ةنوعم رثيب اولتق نیل يف لجو زع

 .هنع انيضرو انع يضرف انبر انيقل دق نأ

 و ۹۹ص ٣ج تأ ثيدح نم هدنسم يف دج مامرلا هجرخأو ی

 يذمرتلا هجرخأو ۰۲۸۸ص و ۲۵۳ص و ۲۰۱ص و ۲۰۱ص و ۱۷۹ص

 ۳۱ص ۲ دلجم دعس نبا هجرخأو وا نسح ثيدح اذه :لاقو ۸۱۳/۶

 ۷ نم و: چ جورج قباو

 ليعامسإ نب یسوم انثدح :۲۹4ص ٩ج هللا همحر يراخبلا مامالا لاق:
 ةملس يبأو بیسملا نب ديعس نع باهش نبا انثدح دعس نب: ميهازبإ انئدح

 دارأ اذإ ناك ة٤ هللا لوسر نأ هنع هللا یضر ةريره ىبأ نع نمحرلادبع نب

 لاق اذإ :لاق اميرف عوكرلا ذعب تنق دحأل وعدي وأ دحأ ىلع اوعدي نأ
 ديلولا نب ديلولا جنا. مهللا دمحلا كل انبر مهللا» :هدمح نمل هللا حمس
 اهلعجاو رضم ىلع كتأطو دلشا مهللا ة ةعيبر يبأ نب شايعو دم نإ السو

 الص يق هتالض ىضعب يف لوقي ناكو كلذب رهجي «فسوی ينسك نينس

 سل :هللا لزنأ ىتح «برعلا نم ءايحأل ًاتالفو ًانالف نعلا مهللا» :رجفلا

 هی لا ی كك
 رس
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 نباو ۲۵۵ص ۲ج دمحأ مامإلاو ۱۷۷ص هج ملسم هجرخأ ثیدحلا
 سنوي ةياور يف مهتيمست عقو :۲۹۵ص ٩ج حتفلا يف ظفاحلا لاق .ريرج

 . .«ةیصعو ناوكذو ًالعر نعلا مهللا» : ظفلب ملسم دنع يرهزلا نع

 تناك ناوكذو لعر ةصق نأو دحأ ةوزغ يف هلاكشتسا مدقت :لاق مث

 يل رهظ مث دحأ ةصق يف ناك ( وع ثلا ه1 ينل :لوزنو دحأ دعب
 لعر ةصق يف < مع ِرْمأْلا نی كَل نسل :لوزن  ربخ ينعي ربخلا ةلع
 يرهزلا ةياور نم عطقنم هللا لزنأ ىتح هلوق نأو ًاجاردإ هيف نأو - ناوکذو

 ينعي :لاق انه :لاقف ةروكذملا سنوي ةياور يف ملسم "كلذ نيب هغلب نمع
 ۱ LL .. يرهزلا

 مث ءركذ امل حصي ال غالبلا اذهو «تلزن امل كلذ كرت هنأ انغلب مث

 :لاقف نيمدقتملا سنأو رمع نبا ثيدح نيب عمجلا قيرط :هللا همحر لاق

 دعب نيروكذملا ىلع اعد يج هنأ رمع نبا ثيدح نيبو هنيب عمجلا قيرطو
 روكذملا رمألا نم هل عقو اميف ًاعم نارمألا يف ةيآلا تلزنف هتالص يف كلذ
 ناوكذو لعر ةصق فالخب دحأ يف هلك كلذو «ءاعدلا نم هنع أشن اميفو
 لوزن رخأتو كلذ بقع تناك مهتصق نأ :لاقي نأ لمتحيو .ةيبنجأ اهنإف
 .ملعا .هللاو كل عيمج يف تلر مث اللق .اهببس نع ةيألا

 | :ىلاعت هلوق
 ۱94 ةيآلا € اس ها را E هر

 انث ديمح دبع انئدح :۸4ص ٤ج یلاعت هللا همحر .يذمرتلا مامالا لاق
 :لاق ةحلط يبأ نع سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح نع ةدابع نب حور

 ل ی یا ا وكول ب
 ةنمأ يلا دعب انو مكع َلْرْنأ مث :ىلاعت هللا لوق كلذف ساعنلا نم هتفحج

 انثدح «ةخسن ةراشإ اهيلعو» .:لاق مث .حیحص نسح ثيدج اذه . .4 اس
 ی ل ا ا

 .۱۷۷ص 6 ج )۱(
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 وهو ةيدمحالا ةخسنلا يف اذک :ریبزلا يبأ نع هلوق يروفکرابملا لاق
 .ها .يبآ ةظفل فذحب ریبزلا نع حیحصلاو طلغ

 4ج ةيلاعلا بلاطملا يف امك هیوهار نبا هجرخأ ریبزلا ثیدحو
 دحأ موي 2 هللا لوسر عم ينتيأر دقل :ريبزلا لاق :هظفل اذهو ۲۱۹ص

 لاق وأ - هنقذو الإ دحأ انم امف مونلا انیلع لسرأو فوخلا انیلع دتشا نيح
 14 ول :ريشق نب بتعم لوق ملحلاك عمسأل ينإ هللاوف هردص يف - هنقد

 ىف ىلاعتو كرابت هللا لزناف اهتظفحف 4 اهم اليف اک لی ام یک رثألا نم ان

 هک مه :هلوق ىلإ 4 اسا هسا تل دب اي مع لآ مث : كلد

 ادب لعل :غلب یتح « کیو يف ىف مك ولو ل

 يريصوبلا هيلع تكس :يمظعألا نمحرلا بيبح قلعملا لاق 4 رو

2 

 : یلاعت هلوق

 ۱3۱ ةيآلا < لث نأ يل نا اتو

 دمحأ نب نادبع انئدح :4١”7ص ۲٠ج هللا همحر يناربطلا مامإلا لاق

 نب بيبح نع نايفس انث ماشه نب ةيواعم انث يقرلا دلاخ نب نمحرلادبع انث
 ثعب مث هتيار تدرف ًاشيج لَو هللا يبن ثعب :لاق سابع نبا نع تباث يبأ

 عر

 .4 لی نأ يك نك امو :تلزنف بهذ نم لازغ سأر لولغب .تدرف

 .تاقث هلاجر نإ لوقنلا بابل يف يطويسلاو عمجملا يف يمئيهلا لاق

 يبأ نب بيبح نكلو لاجرلا ثيح نم الاق امك رمألا نمحرلادبع وبأ لاق
 دقو سابع نبا نم عمس دق ناك نإ وهو ثيدحتلاب حرصي ملو سلدم تباث
 هل تبثأو «ليصحتلا عماج يف امك سابع نبا يقل ينيدملا نب يلع هل تبثأ

 دقو سلدم هنكل بيذهتلا بيذهت يف امك سابع نبا نم عامسلا يلجعلا

 سابع نب هللادبع نب يلع نب دمحم امهو نيتطساوب سابع نبا نع ىور
 ثيدحلا نأ اذهب ملعف 4۸۳ص عبتتلاو تامازلإلا قيقحت يف امك هوبأو

 " .دنسلا اذهب فيعض
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 ڪتب ی ی سلس

 :ًاضيأ حصي مل ةيآلل رخآ ببس

 دمحأ نب دمحم انثدح :۱۰۱ص ١١ج هللا همحر يناربطلا مامإلا لاق

 انث “يرودلا يرقملا رمع نب صفح رمع وبأ انث يدادغبلا يسرنلا ديزي نب

 هنأ سابع نبا نع دهاجم نع ءالعلا نب ورمع وبأ ينئدح يديزيلا دمحم وب

 لتقي نأ هلو لغي نأ هل نوكي ال فيكو 4 ري نأ يك نك اتو :أرقي ناك
 زع هللا لزناف ك5 يبنلا اومهتا نيقفانملا نكلو € 9 َنوُلَتفيَو## :هللا لاق

 ۲ج ريغصلا يف يناربطلا هجرخأ ثيدحلا 4 لی نأ كل نك امو :لجو
 ١ج دادغب خيرات يف بيطخلاو ۸4ص لوزنل بابسآ يف يدحاولاو. ۱۵ص

 .۳۷۲ ص

 SS يي ا د يايا

 ا الو ًاحرج هيف بيطخلا ركذي

 نب فيصخ قيرط نم هنكلو هوحن يذمرتلاو دواد وبأ جرخأ دقو

 .ها فيصخي يدع نبا هلعأ فاشكلا جيرخت يف :ظفاحلا لاق «نمحرلادبع

 اذه يف برطضا دقو نورثكألا هفعض فيصخ :نمحرلادبع وبأ لاق

 نع .لوقي ةراتو مسقم نع لوقي ةراتو هلصوي ةراتو هلسري ةراتف ثيدحلا

 .1668١ص ٤ج ريرج نبا ريسفت عجار .هريغ وأ ةمركع

 يف امك هللا همحر رازبلا مامإلا لاق ةيجحلل ًاحلاص ًاقيرط هل ثدجو مث
 نب باهولادبع انث ميحرلادبع نب دمحم انثدح : 4۴ص ۲ج راتسألا فشك

 سابع نبا نع ةمركع نع تيرخلا نب ريبزلا نع ءىراقلا نوراه انث ءاطع

 نبا وه نوراه . ها .هباحصأ همهتي نأ يبنل ناك ام لی نأ ی نك امو

 يرصبلا يوحنلا قاحسإ وبآ لاقيو هللادبع وبأ مهالوم' يكتعلا يدزالا یسوم

 بها بیذهت ينامکهریغونمم نبل هقثؤ تاارقا بحاص روعأا

 خيرات يف اذکو ۰۳۷ص ۲ج ریغصلا علا ۳ «ينزوزلا يسدقملا :لصالا يف )01(

 .يرزجلل .ةياهنلا ةياغ يف امك حیحصلا وهو هانتبثأ ام ۰۳۷۲ نص ١ج ذادغب
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 ببس نم مدقت ام ديؤي هنإف لوزن ببس هيف نكي مل نإو رثألا اذهو
 .ملعأ هللاو سابع نبا نع لوزنلا

 :ىلاعت هلوق

 دنع نی وه لف اذه نأ ملل الن مس 7 بيم مکتب ال وا
 . ٠١١ ةيآلا 4 کیش

 انأبنأ دارق حون وبأ انثدح :۳۰ص ١ج هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 ينثدح سابع نبا ينثدح ليمز وبأ يفنحلا كامس انثدح رامع نب ةمركع

 06 يبنلا رظن :لاق ردب موي ناك امل :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 ةدايزو فلأ مه اذإف نيكرشملا ىلإ رظنو فينو ةئامثلث امثلث مهو هباحصأ ىلإ

 نيأ مهللا» :لاق مث هرازإو هؤادر هيلعو هيدي دم مث ؟ ةلبقلا لي يبنلا لبقتساف
 نم ةباصعلا هذه كلهت نإ كنإ مهللا «ينتدعو ام 10 مهللا ينتدعو ام

 لجو زع هبر ثيغتسي لاز امف :لاق «ادبآ ضرألا يف دبعت الف مالسالا لهأ
 مث هادرف هءادر ذخأف هنع هللا يضر ركب وبأ هاتأف هژادر طقس یتح هوعدیو

 ام كل زجنیس هناف كبر كتدشانم كافك هللا يبن اي :لاق مث هئارو نم همزتلا

 مکديم نأ مڪ بابت کیر دوی ذإ :لجو زع هللا لزنأو كدعو

 لجو زع هللا مزهف اوقتلاو ذئموي ناك املف <69 > تندم ةكيكملا نی فلاب

 راشتساف ءالجر نوعبس مهنم رسأو ًالجر نوعبس مهنم لتقف «نيكرشملا
 هللا يضر ركب وبأ لاقف مهنع هللا يضر رمعو ًايلعو ركب ابأ #4 هللا لوسر

 ذخأت نأ ىرأ ينإف ناوخإلاو ةريشعلاو معلا ونب ءالؤه هللا لوسر.اي :هنع

 مهيدهي نأ هللا ىسعو رافكلا ىلع انل ةوق مهنم انذخآ ام نوكيف ةيدفلا مهنم

 : تلق «باطخلا نبا اي ىرت ام» :# هللا لوسر لاقف ءًادضع انل اونوكيف

 رمعل ًابيرق نالف نم يننكمت نأ ىرأ ينكلو ركب وبأ یار ام ىرأ ام هللاو

 نكمتو «هقنع برضيف ليقع نم هنع هللا يضر ًايلع نكمتو «هقنع برضأف
 انبولق يف تسيل هنأ هللا ملعي ىتح «هقنع برضیف هيخأ نالف نم ةزمح

 هيي هللا لوسر ىوهف .مهتداقو مهتمئأو مهديدانص ءالؤه نيكرشملل ةداوه

 نأ املف یادفلا مهنم ذخأف تلق ام وهي ملو هنع هللا يضر ركب وبأ لاق ام



 وه اذإف هل هللا لوسر ىلإ تودغ هنع هللا يضر رمع لاق دغلا نم ناك

 هللا لوسر اي :تلقف نايكبي امه اذإو هنع ىلاعت هللا يضر ركب وبأو دعاق

 دجأ مل ناو «تيكب ءاكب تدجو ناف كبحاصو تنأ كيكبي اذام ينربخأ
 نم كباحصأ ىلع ضرع يذلا» : 9 يبنلا لاقف :لاق امكئاكبل تيكابت
 «ةبيرق ةرجشل 0 0 مكباذع ىلع ضرع دقل ءءادفلا

 هك مهل نوک ن آی تک اک :لجو زع هللا لزنأو
 4 منا اني مت بس هلأ نب تن ول :- هلوق ىلإ - با

 00 رفو نوعبس مهنم لتقف ءادفلا مهذخأ نم ردب موي اوعنص امب اوبقوع
 لاسو هسأر ىلع ةضيبلا تمشهو « هتيعابر ترسكو يبنلا نع هك يبنلا

 مس دن ةف کتب ان وال :لجو زع هللا لزنأو ههجو ىلع مدلا
 .ءادفلا مكذخأب ( ای

 ىبأ نبال يطويسلاو ريثك نبا هازع دقو حیحصلا لاجر هلاجر ثیدحلا

 . ربعلا نم هيف امل همامتب هتقس امنإو ًارصتخم متاح

 .هللا ءاش نإ لافنألا ةروس يف هیجرخم ضعب رکذ يتأيسو

 : یلاعت هلوق

 @ ف نوفر مهر دنع ها ۲ و ۳1 ليبس ف اول تل سڪ س 8

 .۱۷۱ و ني و ۱۹۹ تای* |

 انث بوقعي انث :56١7ص 1 یلاعت هللا همحر دمحآ مامالا لاق

 ریبزلا يبآ نع ديعس نب ورمع نب ةيمأ نب ليعامسإ ينثدح قاحسإ نبا نع
 . دحأب مكناوخإ بيصأ امل» : #4 هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع يكملا

 نم لكأت ةنجلا راهنأ درت رضخ ريط فاوجآ يف مهحاورأ لجو زع هللا لعج
 مهبرش بيط اودجو املف شرعلا لظ يف بهذ نم ليدانق ىلإ يوهتو اهرامث
 ES ES AS :اولاق مهبلقنم نسحو مهلكأمو
 مهغلبأ انأ» :لجو زع هللا لاقف «برحلا نع اولكني الو داهجلا يف اودهزي

 وِ

 اولي تل بس الو :هلوسر ىلع تايآلا ءالؤه لجو زع هللا لزنأف «مکنع
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 نب هللادبع انث ةبيش يبآ نب نامثع انئدح . ءاي اأ لب اتومآ هلا ٍليِبَس ف

 ديعس نع ریبزلا يبأ نع ةبمأ نب ا نع كن

 .هوحن ي يبنلا نع سابع نبا نع ريبج نب

 ريبزلا يبأ نيب ةطساو هيف يذلا ىنعي تبثأ اذهو :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 ۱ ۱ 0 5 .سابع نباو

 ۲ج ة ةا يف ماشه نباو ۳۲۲ص ۲ج دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا

 و ۸۸ص ۲ج كردتسملا يف مكاحلاو ۱۷۰ص ٤ج ريرج نباو ۱۱۹ص

 نيعضوملا يف مكاحلا لاقو "١ص داهجلا يف كرابملا نباو ۰۲۹۷ص

 ام ىفخي الو يبهذلا هيلع تكسو ؛هاجرخی ملو ملسم طرش ىلع حيحص
 امك تاعباتملا يف ثیداحأ ةسمخ الا قاحسا نبال جرخي ملا املسم ناف «هیف

 ۳۸۷ص ۲ج مکاحلا جرخأ دقف «هدهاوشل هریغل حیحص هنکلو نازیملا يف

 طرش یلع فيم لاقو هباحصأو ةزمح يف تلزن اهنأ سابع نبا نع
 . يبهذلا هيلع تكسو هاجرخي: ملو نیخیشلا

 سابع نبا نم ریبزلا يبآ عامس يف ةدئاف

 يف سابع نباو ةشئاع نع هتیاور (۳۷/۵) نازیملا يف يبهذلا لاق

 . يراخبلا الإ بتكلا

 .وحتلا 7 ةرايزلا باب 0 ًاقلعم يراخبلا هل ا

 وبأ هل تلق و ًادمحم تلأس يذمرتلا لاق ( ريبكلا للعلا يفو .٠

 نم هعامس يف نإو معنف سابع نبا امأ لاق «سابع نباو ةشئاع عمس ريبزلا

 0 0 .ًارظن ةشئاع
 رخأ ی هللا 5 نأ ثيدح a لعب AMD قيلعتلا ا يقو

 نم (۲۱۸/۱) هدنسم يف دمجآ مامإلا هاور ليللا ىلإ .موی فاوطلا ٠

 نبا نعو .e نع ۲۰۳۳ ا )۳۰ ۷/۲) دواد 0 9 ۰ رف

 لاق .كلذك يروثلا نع ناطقلا ىيحي ثيدح نم هجام نبا هاورو «هب يدهم ۱
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 سس سس سر سس ی ۳۳۸۹۸۹۹۸۹۹۹۹۹

 .مدقت دقو رظن ةشئاع نع ریبزلا يبآ عامس يف رخآ عضوم يف يراخبلا

 امأو .ةعبرالا ننسلاو ملسم حیحص يف اهنع هثیدحو ظفاحلا يأ (تلق)

 امك ةطساوب هنع یور امبر معن ملعأ هللاو «تباثف سابع نبا نم هعامس

 نبا نع هريغو ريبج نب ديعس نع هقيرط نم دهشتلا ثيدح ملسم ىور

 .ها . سابع

 هثيدح يئالعلا يأ (تلق) هللا همحر لاق (۳۳۰ ص) ليصحتلا عماج

 يبأ نبال ليسارملا يفو .ملسم حيحص يف ةشئاعو سابع ¿ نباو رمع نبا نع

 1 ةياور سابع نبا ىأر ریبزلا وبآ لوقي يبأ تعمس :لاق (۱۵4) متاح

 .ةشئاع نم عمسي

 نب بيبح نب ىيحي انثدح :٤۸ص ٤ج هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 شارخ نب ةحلط تعمس :لاق يراصنألا ريثك نب ميهاربإ نب ىسوم ان يبرع

 اي :يل لاقف ك هللا لوسر ينيقل :لوقي هللادبع نب رباج تعمس :لاق

 ًالايع كرتو يبأ دهشتسأ هللا لوسر اي :تلق «؟ارسکنم كارأ يلام رباج

 :لاق هللا لوسر اي ىلب :لاق «؟كابأ هب هللا يقل امب كرشبأ الأ» :لاق ؟انیدو

 :لاقف ًاحافك هملكف كابأ يحأو هنا ءارواتوم الإ فاذا هللا ملك ام»

 كرابت برلا لاق ؟ةيناث كيف لتقاف ينييحت بر اي :لاق ؟كيطعأ يلع نمت

 الو» :ةيآلا هذه تلزنأو :لاق «نوعجری ال مهنأ ينم قبس دق هنإ :ىلاعتو

 ...ةبآلا € نأ رتا یس و الی نأ يس

 ثيدح نم الإ هفرعن الو هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه

 رابك نم دحاو ريغو ينيدملا نب هللادبع نب يلع هاورو «ميهاربإ نب ىسوم

 نب ٠ دمحم نب هللادبع یور دقو «ميهاربإ نب ىسوم نع اذكه ثيدحلا لهأ

 .اذه نم ًائيش رباج نع ليقع

 ديعس نب نامثعو ۲۸۰۰ مقر ۱۹۰ مقر هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 ./4ص ةيمهجلا ىلع درلا يف ذ يمرادلا

 نكل لاحلا روتسم وهو ريثك نب ميهاربإ نب ىسوم ىلع رودي وهو
 .يذمرتلا لاق امك نسحيف دهاوش هل ثيدحلا



 نارمع لآ ةروس 55

 قوزرم نب دمحم انثدح :۱۷۳ص ٤ج هللا همحر يربطلا مامإلا لاق

 نب سنأ انث :لاق ةحلط ىبأ نب قاحسإ انث :لاق سنوي نب رمع انث :لاق

 ةنوعم رثب لهأ ىلإ لو هللا يبن مهلسرأ نيذلا 4و يبنلا باحصأ يف كلام

 لیفطلا نب رماع ءاملا كلذ یلعو :لاق نیعبس وأ نیعبرآ يردآ ال :لاق

 ًافرشم ًاراغ اوتآ یتح لا يبنلا باحصأ نم رفنلا كئلوأ جرخف يرفعجلا

 ةلاسر غلبي مكيأ : :ضعبل مهضعب لاق مث هيف اودعق ءاملا ىلع

 انأ :يراصنألا ناحلم وبأ هارأ :لاقف ؟ءاملا اذه لهأ ىلإ ا هللا لوسر

 مث تريبلا مامأ یبتحاف مهنم ًايح ىتأ ىتح جرخف كي هللا لوسر ةلاسر غلبأ

 و ی ی :لاق

 نم لجر هيلإ جرخف .هلوسرو هللاب اونمآف هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هللا الإ

 هللا : اقف رح الا قفا نم جرجا ها ىلا را جر ايلا دع
 رماع نيعمجأ مهلتقف هباحصأ اوتأ ىتح هرثأ اوعبتاف ةبعكلا برو تزف ربكأ

 مهيف لزنأ ىلاعت هللا نأ كلام نب سنأ ينثدح :قاحسإ لاق :لاق ليفطلا نب

 نا ٍليِبَس يف أولم نا ست الو» :هللا لزنأو ًانامز هانأرق ام دعب عفر ًانآرق

 يف ًاضيأ ريرج نبا هجرخأ ثيدحلا © وفد مهر دن كيل لب نوم

 ةمالعلا لاق .ةنوعم رثب ىلتق ةيآلا لوزن ببس نأ هيفو ۳۹ص ۳ج خيراتلا

 .دیهش لک معت اهمومع رابتعاب ةيالاف لاح لك یلعو :هریسفت يف يناكوشلا

 : یلاعت هلوق .

 ا ا ْميِباَصَأ آم دعب كرو لوسا هب ناجا سرا

 مل لَ هئا تی القا :لرق ىلإ 402 مط ئ اتو مب
 و 1۷۲ ا 4© مي يلصق وذ هاو هل نوش انبار 52 ۳
 وص وس مېسسمي

 ۱۷ و ۳

 هللادبع نب يلع انثدح : ۲۷ص ١١ج هللا همحر يناربطلا مامإلا لاق

 نع رانید نب ورمع نع ةنييع نب نايفس انث زاوجلا روصنم نب دمحم انژ

 .سابع نبا نع ةمركع

 نايفس وبأ فرصنا امل :لاق ةمركع ينربخأ :ىرخأ ةرم نايفس لاقو
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 بعاوكلا الو متلتق ًادمحم ال :اولاق ءاحورلا اوغلبو دحأ نع نوكرشملاو
 ىتح اوبدتناف سانلا بدنف 5 هللا لوسر كلذ غلبف متعنص ام رش متفدرأ

 :©5 يبنلل لاق نايفس وبأ ناك دقو © حنا ٌمُهباَصَأ آم. دن رو لر
 ذخأف عاجشلا امأو عجرف نابجلا امأف انباحصأ متلتق ثیح ردب مسوم كدعوم

 : لجو زع هللا لزنأف اوقوستو ًادحأ هب اودجی ملف هوتأف ةراجتلاو لاتقلا ةبهأ

 يناربطلا هاور ۱۲۱ص ج عمجملا يف يمئيهلا ظفاحلا لاق ثیدحلا

 ..ةقث وهو زاوجلا روصنم نب دمحم ريغ حیحصلا لاجر هلاجرو

 . حیحص هدنس نإ :لوقتلا بابل يف يطويسلا لاقو

 هیودرم نباو ؟"يئاسنلا هجرخآ :۲۹۹ص ٩ج حتفلا يف ظفاحلا لاقو
 نبا نع هيف سیل ةمرکع نع هلاسرإ ظوفحملا نأ الإ حیحصلا لاجر هلاجرو
 .ها .هریغو متاح يبآ نبا هجرخآ ةلسرملا قیرطلا نمو سابع

 ًاذاش لصولا نوکی هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لوق یلعف :تلق
 نبا ریسفت يف امك ءیرقملا ديزي نب هللادبع نب دمحم وه هلسرآ يذلاو

 لاقف ۱4۰ص ٠ج هریسفت يف ًالسرم هاورف قازرلادبع هعباتو
 يف ًارجتم اردن تناك :لاق ةمركع نع ورمع نع نايفس انث : هللا همحر

 ؛عجرف نابجلا امأف» وه يذلا ریخالا رطشلا هیفو ثیدحلا رکذف ةيلهاجلا
 (اوفوستو ًادحأ هب اودجي ملف هوتأف ةراجتلاو لاعقلا ةبهأف عاجشلا امأو

 .ها .4 وش مسی مل يلصق نا ني معيب اون :لجو زع هللا لزنأف

 يف هارت امك ًالسرمو ًالصتم هاور دقف يسوطلا روصنم نب دمحم امأو

 .لوزنلا بابسأ

 .۳۹ص ١ج ريسفتلا يف يئاسنلا هجرخأ )١(
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 .امهالك روصنملا نب دمحمو ءىرقملا هللادبع نب دمحمو

 ةقث هنإ : بیرقتلا يف ظفاحلا لاق

 هرمع رخآ يف يمع ریهش فنصم ظفاح ةقث لاقف قازرلادبع امأو

 :ىلاعت هلوق

 ا ديك می : نم بلا ارا بلا یم شارو
 .145 ةيآلا 4 ایک كى ذأ

 ىيحي نب دمحم انثدح :14١ص ۳ج هللا همحر دواد ؤبأ مامإلا لاق

 نمحرلادبع نع يرهزلا نع بيعش ان مهثدح .عفان نب مكحلا نأ سراف نب
 مهيلع بيت نيذلا ةئالثلا دحأ ناكو هيبأ نع كلام نب بعك نب هللادبع نب

 ناكو «شيرق رافك هيلع ضّرحيو 6# يبنلا وجهي فرشألا نب بعك ناكو
 نوكرشملاو نوملسملا مهنم طالخأ اهلعار ةنيدملا مدق نيح هي يبنلآ

 لجو زع هللا رمأف هباحصأو 1۳ ىلا نوذؤي وناکو دوهیلاو ناثوألا نودبعی

 اوُثوأ نیا ی یارو :یلاعت هللا لزنأ مهيفف وفعلاو ربصلاب و هيبن
 ا ¢ مک ني ٌبنتِكلا

 تا ل

 ةصق ركذو ةملسم نب دمحم ثعبف. «هنولتقي ًاطهر ثعبي نأ ذاعم نب دعس

 قرط :اولاقف هب يبنلا ىلع اودغف نوكرشملاو دوهيلا تعزف هولتق املف هل

 ىلإ ه5 يبنلا مهاعدو «لوقي ناك يذلا فَي يبنلا مهل ركذف لتقف انبحاص

 مهتيبو هنيب هب ينلا بتكف هيف ام ىلإ نوهتتي بت مهنييو هنيب بتكي نأ

 . . ثيدحلا : فیحص ةماع نیملسملا نيبو

 هل تسيل بعك نب هللادبع :هابأ ناف رظن هيف هيبأ نع هلوق :يرذنملا لاق 0.
 اذه ىلع ثيدحلا نوكيو مهيلع بيت نيذلا ةثالثلا دحأ وه الو ةبحص

 نوكيف كلام نب بعک وهو هدج هيبأب دارأ نوكي نأ لمتحيو السرم

 كلام نب بعك هدج نم نمحرلادبع عمس دق ذإ ًادنسم اذه ىلع ثيدحلا
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 يف دیناسالا يف اذه لثم عقو دقو مهیلع بيت نيذلا ةئالثلا دحأ وه بعكو

 بابسأ يف يدحاولا هركذو فرصتب دوبعملا نوع نم .ها .عضوم ريغ

 . ظفللا اذهبو دنسلا اذهب لوزتلا

 :۲۹۸ص ٩ج حتفلا يف ظفاحلا لاق ءرخآ ببس اهل ركذ دقو اذه
 ركب يبأ نيب اميف تلزن اهنأ نسح دانساب رذنملا نباو متاح ي ىبأ نبا ىورو

 - ¢ عَ نو ريَ هل ل :ىلاعت هلوق يف يدوهيلا صاحنف نيبو

 .تلزنف ركب وبأ بضغف  هلوق نع هللا ىلاعت

 ذإ امهنيب يفانت الو .نسح هدنس نإ :لاقو بابللا يف يطويسلا هركذو
 دمحم قيرط نم ثيدحلا نأ رهظ مث .اذهو اذه يف تلزن ةيآلا نأ لمتحي

 .فيعض ببسلا اذهف اذه ىلعف لوهجم وهو دمحم يبأ نب

 :ىلاعت هلوق

 « الفي مل اب ودم نأ دوو اوآ آمي حرفي لا بس ال
 ۰۱۸۸ يالا

 :حتفلا عم ةيفلس ةعبط ۲۳۳ص ۸ج هللا همحر يراخبلا مامالا لاق

 ملا ی دیو شیخ :لاق رفعج نب دمحم انثدح میرم يبأ نب دیعس انئدح
 نم ًالاجر نأ هنع هللا يضر يردخلا دیعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع

 وزغلا ىلإ ل هللا لوسر جرخ اذإ ناك وي لوسرلا دهع ىلع نيقفانملا
 مدق اذإو ييي هللا لوسر فالخ مهدعقمب اوحرفو هنع اوفلخت

 ال :تلزنف اولعفي مل امب اودمحي نأ اوبحأو هيلإ اورذتعا ب هلل لوسر
 23l هادم و

 .« اعقب مل اي دمحم نآ نوو اوآ آمي فب بیلا نب

 .۲۰۵ص 54ج ريرج نباو ۱۲۳ ص ۱۷ج ملسم هجرخأ ثيدحلا

 ينثدح :۳۰۱ص ۹ج هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق :رخآ ببس
 نأ ةكيلم يبأ نبا نع مهربخأ جيرج نبا نأ ماشه انربخأ ىسوم نب ميهاربإ

 سابع نبا ىلإ عفار اي بهذا :هباوبل لاق ناورم نأ هربخأ صاقو نب ةمقلع

 ,اعفی مل امب دمحي نأ بحأو يتوأ امب حرف ءىرما لك ناك نئل :هل لقف
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 اعد امنإ ةيآلا هذهلو مكل ام :سابع نبا لاقف نوعمجأ نبذعنل ًابذعم

 دق نأ هورأف هريغب هوربخأو هايإ هومتكف ءيش نع مهلأسو ًادوهي 1 يبنلا

 مث .مهنامتك نم اوتأ امب اوحرفو مهلأس اميف هنع هوربخأ امب هيلإ اودمحتسا

 :هلوق ىتح كلذك 4 بک وتو َنِذَلأ کیم هما َدَحأ دلو :سابع نبا أرق

 نبا نع قازرلادبع هعبات 4 عفت ل ۳ أودَمحم 2 نأ وند وَ ب نوعی

 ةكيلم يبآ نبا ينربخأ جیرج نبا نع جاجحلا انربخآ لتاقم نبا انثدح

 هجرخآ ثیدحلا .اذهب ناورم هربخآ هنآ فوع نب نمحرلادبع نب دیمح نع

 ‹ حیحص بیرغ نسح ثیدح اذه :لاقو يذمرتلاو ۱۳۳ص ۱۷ج ملسم

 . ۲۰۷. ص ٤ج ریرج نباو ۰۲۹۸ص ١ج دنسملا يف دمحأ مامالاو

 نيقيرفلا يف تلزن ةيآلا وكت ناب نيثيدحلا نیب عمجلا نکمیو اذه

 لیعس يبآ ثيدح حجر ولو : لوقأ ۳۱ص ۹ج حتفلا يف ظفاحلا هلاق ا

 ةمدقم يف امك نيخيشلا ىلع دقتنا امم سابع نبا ثيدح نأل ىلوأ ناكل

 ةنسحب ىتأ نم لك لمشي اهمومعو :حتفلا يف ظفاحلا لاق «باتكلا لهأ

 .هيف سيل امب هيلع اونثيو سانلا هدمحي نأ بحأو باجعإ حرف اهب حرفف

 حتفلا يف لاق هللا همحر ظفاحلا نأ حيجرتلا يف هتل ام ديؤي اممو اذه "

 يف اركد هل نأ مل :هیلع رودی يذلا سابع نبا ىلإ لوسرلا عفار يبأ يف

 هنأ ثيدحلا قايس نم يل رهظي يذلاو ثيدحلا يف ىتأ امب الإ ةاورلا بتك

 دنع دمتعم هنأ الولف «باوجلاب ناورم :عجرو ةلاسرلا هغلبف ناورم ىلإ هجوت

 عفار وبأف اذه یلعف .هللا همحر لاق ام رخآ ىلإ هتلاسرپ عنق ام ناورم

 ۱ . لوهجم
 ` :ىلاعت هلوق

 4 +44 2م ص + r 22 ۳ 2 ۳ 0 2 ا ۳ 1

 < ی امو کیر کز مو هاب نی نمل بتكلا لمآ ي درو
 ۰۱۹۹ ةيآلا

 نب دمحم انئدح : ۳۹۲ص اج هللا همحر رازبلا ركب وبأ مامإلا لاق



 5 نارمع لآ ةروس
a
 

 نب نمحرلادبع انث نمحرلادبع نب نامثع انث ينارحلا لضفملا نب نمحرلادبع
 - 6©.  يبنلا نع سنأ نع ديمح نع نابوث نب تبا

 ديمح انث ناميلس نب رمتعملا انث يلهابلا راكب نب دمحأ انثدح (ح) 1

 اي :ليقف يعُت نيح يشاجنلا ىلع یّلص # يبنلا نأ سنأ نع ليوطلا
 ٍلْمَأ ني َّنإَو9 :لجو زع هللا لزنأف يشبح دبع ىلع يلصت هللا لوسر
 لاجرو هلاجر ضعب ىف رظني لوألا دنسلاب ثیدحلا ةيالا 4... بتكلأ
 .ثیدحتلاب حرصی ملو سلدم ًاديمح نأ الإ ةيجحلل نوحلاص يناثلا دانسالا
 ریسفتلا يف هللا همحر يئاسنلا لاق دیمح ىلإ یرخآ قیرط ثیدحلل نکلو

 شایع نب ركب وبآ انأ نارهم نب ديزي انأ روصنم نب ورمع انأ :١4ص اج
 اولص» : 425 هللا لوسر لاق يشاجنلا يعن ءاج امل :لاق سنأ نع ديمح نع
 َّنِإَو# :لجو زع هللا لزنأف يشبح دبع ىلع يلصن هللا لوسر اي :اولاق «هیلع
 .« نیک حبلا لأ امو مک لأ امر هلی ُنِمْؤُب نمل بتا لهآ ی
 نب ركب وبآ انآ زابخلا دلاخ وبأ نورا نب ديزي انأ روصنم نب ورمع انأ

 حرصي ملو سلدم ديمح ًاضيأ اذهو .هلثم نسحلا نع ديمح نع شايع
 هللاو سنأ نعو ًالسرم نسحلا نع نيهجولا ىلع هاور هنأ رهاظلاو ثيدحتلاب
 . ملعأ

 متاح يبأ نبا یورو :447ص ١ج هللا همحر ريثك نبا ظفاحلا لاقو
 كلام نب سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح ثيدح نم هيودرم نم ركب وبأو

 ىرخأ قيرط نم متاح يبأ نباو ديمح نب دبع هاورو :لاق مث هوحن هركذو
 . هنم دارملا .ها . قي يبنلا نع نسحلا نع تباث نع ةملس نب دامح نع

 يف يناربطلاو (۸۳۲) مقر (۳۹۲/۱) رازیلا ًاضيأ هجرخآ سنأ ثيدحو
 نب دامح نع ليعامسإ نب لمؤم قيرط نم (۲۱۸۸) مقر (۳۲۳/۳) طسوألا
 اورفغتسا» : ه5 ىبنلا لاق ىشاجنلا تام امل :لاق سنأ نع تباث نع ةملس
 ةشبحلا ضرأب تاج دقو تم نأ انرمأی : سانلا ضعب لاقف «مکیخال

: ! 
 نوراه نب ديزيب سیلو «بيذهتلا بيذهت يف امك نترهم نبا هباوصو اذك

 نب ديريب سیلو «ب بیدهت يف امد نسرهم نب )١(
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 حس. سس... ۳.۳۳۳

 . ظفحلا ءيس قودص لیعامس| نب لمؤمو ةيآلا تلزنف

 لاقو (58/5) و (۳۲۹/۵) دیعس يبأ ثیدح نم يناربطلا هجرخأو

 : هباوص .أطخ وهو دانزلا يب بأ نب نمحرلادبع هدانسإ يف :يمثيهلا

 (۳۲۱/۰) طسوألا يف امك فيعض وهو ملسأ نب ديز نب نمحرلادبع

 .(۳۰۸) مقر (۳۷/4) فاشکلا ثيداحأ جیرخت يف يفاشلا يفاكلاو

 لاق مث ۰و هللا لوسر لاق يشاجنلا تام امل : :لاق يشحو نعو

 وهو ينارحلا دواد ی نب ناب هیفو ریبکلا يف يناربطلا هاور :يمثيهلا

 وهو :ينارحلا واد بأ نی ناما نب دمحم هباوص :اليقبازفو كتشف

 امهركذ دقو يشحو هوبأو برح نب يشحو نب برح ًاضيأ هيفو ..قودص

 فورعم ةياورلا لوهجم (برح) نع رازبلا لاقو .تاقثلا يف نابح نبا

 ال دمحم نب حلاص لاقو هب سأب ال يلجعلا لاقف (يشحو) امآ «بسنلا

 .(روتسم يشحو) يفو (لوبقم) برح يف ظفاحلا لاقو «هيبأب الو هب لغتشي

 لزن هنأ يهو ىرخأ ةصق لوزنلا ببس يفو (۳۰۰/۲) مکاحلا هاورو

 مهيلإ جرخن نأ بحن انا :اولاقف نورجاهملا ءاجف مهضرأ نم ودع يشاجنلاب :

 ءاود ال :لاقف انعم تعنص امب كيزجنو انتأرج ىرتو كغم نتاقن ىتح

 .ةيآلا تلزن هيف لاق سانلا ةرصنب ءاود نم ريخ هللا ةرصنب

 يقتري قرط هل ثيدحلا (۲۲۹/۲) ريثك نبا ريسفتل يقيقحت يف تلق

 يراخبلا .نيحيحصلا يف لصأ هل ثيدحلا نأ ىلع .ةحصلا ىلإ اهعومجمب
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 ۷۱ ءاسنلا ةروس

 ۶ تل املا خلا

 :یلاعت هلوق

 .۳ ةيآلا 4 نی يف ارطیقت الآ من نول

 د اهن فا ېر ةا نع يأ نم در ن اشم نأ :لاق جيرج

 نکي ملو ۱۶ ۵ من دا و ی يي ا او

 SK 4 نیت يف وطن هر الآ تن خ ناو : هیف تلزنف ءيش هسفن نم اهل

 ۳9 يفو قذعلا كلد يف هتکیرش تناك :لاق

 ملسم هجرخأو ۲۳۲ص ٤ج هریسفت يف ریرج نبا هجرخآ ثیدحلا
 .66١ص ۱۸ج

 00 هلوق

 .5 ةيآلا < 0 ایت امف ناک نمو

 نس ات و ان ا
 ۳ نر ورم ےک <

 مين دم يف تروا تا اک هک و ففعتسيلف ایی
 .فورعمب هيلع همايق ناکم هنم کا هناف ًاريقف ناك

 .حتف .ها .فسوي نب ماشه نم كش وه (۱)



 ءاسنلا ةروس ۱ ۷۲

 ۰۱۱ و ۱۹۵ص ۱۸ج ملسم هجرخآ ثیدحلا

 : یلاعت هلوف

 .۱۲ و ۱۱ ناتیآلا € در ف هلآ گیس

 نبا نأ ماشه انربخآ یسوم نب ميهاربإ ينئثدح :۳۱۱ص ٩ج يراخبلا

 ينداع :لاق هنع هللا يضر رباج نع: ردکنملا نبا ىنربخأ :لاق جيرج

 لقعأ ال ه5 يبنلا يندجوف نييشام ةملس ينب يف ركب وبأو 5 هللا لوسر
 يف عنصأ نأ ينرمأت ام :تلقف تقفأف يف ىلع شر مث هنم أضوتف ءامب اعدف

 4 كدر ف هلأ کیی :تلزتف ءهللا لوسر اي يلام

 ١١ج و «ضئارفلا تلزن هيفو :۳۱۳ص اج يراخبلا هجرخأ ثيدحلا

 ةيآ تلزن یتح هیفو ٤ص ۱۵ج و «ثیراوملا ةيآ تلون هيفو ۲۱۸ص

 ۵۵ص ۱۱ج ملسم هجرخأو ثیراوملا ةيآ تلزن یتح هيفو 7١ج و ثیراوملا

 ۵1ص و € کل ظح لني و كلل تدل يف هلآ کیسو :تلزن هيفو

 نسح ثيدح اذه :لاقو ۱۷۹ص ٣ج يذمرتلاو ثاريملا ةيآ تلزن هيفو

 اذه :لاقو مص ٤ج و ¢ صدرا ف هلأ کیو : تلزن هیفو حیحص

 دن لی کدال ضدك ن هما کیی ترب و م نيج رم

 ۰۲۷ص ٤۱ج ريرج نباو ۳۱۹ص ىقتنملا يف دوراجلا نباو 4 ی

 ا a 0 تی ار را املا ل لاق

 0 ی را ك :لاق 0

 امهوبأ لتق عيبرلا نب دعس اتنبا ناتاه هللا لوسر اي :تلاقف هک هللا لوسر

 ناحکتت الو الام امهل عدي ملف امهلام ذخأ امهمع ناو ًاديهش ٍدحأ موي كعم

 ا o ةيآ ك : لاق لام امهلو الإ

 - .«كل وهن يقب امو

 ل ل ا ا ۱

 .لیقع نب دمحم نب هللادبع نع ًاضيأ كيرش هاور دقو ليقع



 ۷۳ 1 ءاسنلا ةروس

 مامإلاو ۲۷۲۰ مقر هجام نباو ۸۰ص ۲ج دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا

 مكاحلاو ۷۸ص ۲ مسق ۲ج تاقبطلا يف دعس نباو ۳۵۲ص ۳ج دمحأ
 :لاق هنع هللا يضر رباج نع يبهذلا هيلع تكسو دانسإلا حیحص :لاقو

 عیبرلا نب دعس اتنبا ناتاه هللا لوسر اي :تلاقف عيبرلا نب دعس ةأرما تءاج
 الام امهل عدي ملف امهلام ذخأ امهمع ناو ًاديهش دحأ موي كعم امهوبأ لت

 ىلإ کک هللا لوسر لسرأف ثيراوملا ةيآ تلزنف «كلذ يف هللا يضقي١ :لاقف

 .«كل وهف يقب امو نمثلا امهمأو نيثلثلا دعس يتنبا طعا» :لاقف امهمع

 عيبرلا نب دعس تانب ةصق امأو اهيلع قفتم اهنأل حصأ رباج ةصقو
 اله يول احلا تيتا يرن ومو ريح ني طم و كاديعاوا

 .ًاعم امهيف تلزن اهنأ لمحيف نيتصقلا نيب يفانت

 نیتنبلا ةصق يف اهلوأ لوزن نوكي نأ لمتحيو :حتفلا يف ظفاحلا لاق ۱

 رباج ةصق يف 4 ٌةَلَكَك رب لر تاک نازل :هلوق يهو اهرخآو
 ةلالكلا ركذ يأ 4 ٌمكركرأ هي هلأ يصب :تلزنف رباج دارم نوکیو
 رظن هللا همحر ظفاحلا مالك يف :لوقأو .ها .ملعأ هللاو ةيآلا هذهب لصتملا

 ىلوألاف مال ةوخألا ثاريم يف 4 هلك تروي ُلجَر تناك نو :هلوق نان
 .ملعأ هللاو لبق وه هررق امك ًاعم نيرمألا يف ةيآلا لوزن نم عنام ال : :لاقي نأ

 ل ل ل و

 ۱4 ةيآلا < 39 هالا ار نأ كل لب ال اتم: تا ئای

 دمحم نب طابسأ انربخجأ لتاقم نب دمحم انثدح :"4١ص ٩ج يراخبلا
 7 هركذو :ينابيشلا لاق «سابع نبا نع ةمركع نع , ينابمشلا انثدح
 رئماء لا يأتي :سابع نبا نع الإ ركذ هنظأ الو ""يئاوسلا نسحلا

 ةمركع يهو ةلوصوم امهادحإ نيقيرط هيف ينابيشلل نأ هلصاح - :متقلا يف ظفاحلا لاق (۲)

 .145ص ۸ج حتفلا يف امك ءاهلصو يف كوكشم ىرخألاو سابع نبا نع



 ءاسنلا ةروس ۷

 تام اذإ اوناک :لاق ءاسنلا 14 ةيآلا < ای هام اثر نأ کل لب ال

 اهوجوز اوژاش ناو اهجوزت مهضعب ءاش نإ هتأرماب قحأ هؤايلوأ ناك لجرلا

 .كلذ يف ةيآلا هذه تلزنف اهلهأ نم اهب قحأ مهو اهوجوزي مل اوؤاش نإو

 ۲ج دواد وبأو ۳۵۳ص هج هاركإلا باتك يف ًاضيأ هجرخأ ثيدحلا

 ۳۰۵ص ٤ج ريرج نباو ۳٩۱ص

 اهنع يفوت اذإ ةيلهاجلا يف ةأرملا تناك سابع نبا نع مسقم نع ةميذب نب

 نب يلع .ها .تلزنف اهب قحأ ناك ًابوث اهيلع ىقلأف لجر ءاجف اهجوز

 یورو حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو ةقث وهو ننسلا باحصأ هل ىور ةميذب

 دارأ تلسألا نب سيق وبأ يفوت امل :لاق ةمامأ يبأ نع ۳۰۵ص ٤ج يربطلا

 يف ظفاحلا لاق .تلزنف ةيلهاجلا يف مهل كلذ ناكو هتأرما جوزتي نأ هنبا

 وه ةمامأ وبأ :تلق نسح هدنس بابللا يف يطويسلاو 5١ص 64ج حتفلا

 امأو ةبحصلا فرش هلو زيمي ملو 6 يبنلا تام فینح نب لهس نب دعسأ

 .فيعضلا مسق نم لسرملاو لسرمف هثيدح

 :ىلاعت هلوق

 .۲۲ ةيآلا اب: حک ام رنک الو»

 :لاق يمرخملا هللادبع نب دمحم ينثدح :۳۱۸ص ٤ج ريرج نبا

 :لاق سابع نبا نع ةمركع نع ورمع نع ةنييع نبا انثدح :لاق دارق انثدح
 نيتخألا نيب عمجلاو بألا ةأرما الإ مرحي ام نومرحي ةيلهاجلا لهأ ناك

 دق ام الا اسلا تبي مڪؤابا٤ کت ام أمك الو :هللا لزنأف :لاق

 .( نتکفالآ ب اوم نآو» :هلوق ىلإ  تلص

 ةقث وهو يمرخملا هللادبع نب دمحم الإ حيحصلا لاجر هلاجر ثيدحلا

 . ظفاح



 Vo ءاسنلا ةروس

 هانتبثأ ام وه باوصلاو طلغ وهو ورمعو ةنييع نبا انث دنسلا يف عقو

 ليقو ۱۰۷ ةنس يفوت هنأ ةمركع ةمجرت يف ركذ مث ۱۰۷ ةنس دلو نايفس

 نبا وهو ورمع نع ةياورلاب روهشم نايفسف لك ىلعو «كلذ ريغ ليقو ۰
 ريثك نبا ريسفت يف عقوو ءطلغ انهه ام نأ نظي الئل هيلع تهبن امنإو رانيد
 " .هللا هظفح انخيش هلقن امك باوصلا ىلع

 :ىلاعت هلوق

 .۲6 ةيآلا < متنی كلم ام ال كسلا نی تتصل

 7 ديزي انثدح يريراوقلا ةرسيم نب هللاديبع انثدح :۳4ص ۱۰ج ملسم

 ىبأ نع ليلخلا يبأ حلاص نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس انثدح عيرز

 تب ننح مب اكل لا لودر  يردشلادیعس ىأ نه يمشاهلا انقل

 ؛ایابس مهل اوباصأو مهیلع اورهظف مهولتاقف ًاودع اوقلف ساطوأ ىلإ ًاشيج
 نهجاوزآ لجأ نم نهنايشغ نم اوجرحت لو لوسرلا باحصأ نم ًاسان نأكف
 کلم ام الا يالا ني تكسو :لجو زع هللا لزنأف نيكرشملا نم
 ىلإ ًاقيرط هل ركذ مث نهتدع تضقنا اذإ لالح مكل نهف يأ 4 ات مْ
 .هتبثتسي هنع ىور اذإ ةبعش ناف هسيلدت نم انمأف ةبعش هنع يوارلاو ةداتق
 حتف يف امك ةداتقو قاحسإ يبأو شمعألا سيلدت مكتيفك :ةبعش لاق دقو
 ثيدح :لاقو 86ص ٤ج يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا .يواخسلل ثيغملا

 دمحأ مامإلاو ۱٩ص ج يئاسنلاو ۲۱۳ص ۲ج دواد وبأو حیحص نسح
 .۲ص هج ریرج نباو ۸۶ و ۷۲ص ۳ج

 ۱ : یلاعت هلوق

 <بترشلسار تّبجلاب ووي بتلا َنَي ابين اثوأ لآ لإ رت مآل
 .۵۲ و ه١ ناتيآلا « بیت مل دی نلف :هلوق ىلإ

 نع يدع يبأ نبا انث ىنثملا نب دمحم انثدح : ۱۳۳ص هج ريرج نبا



 ءاسنلا ةروس ۷۹

 تلاق ةكم فرشالا نب ب بعک مدق امل :لاق سابع نبا نع ةمركع نع دواد

 ىلإ ىرت الأ :اولاق «معن : :لاق مهدیسو ةنيدملا لهأ ريخ تنآ : : شیرف هل

 لهأو جیجحلا لهأ نحنوآ انم ريخ هنأ معزي هموق نم رتبنملا ”روبنصلا اذه
 كدا کو و : لاق «هنم ريخ متنأ :لاق «ةياقسلا لهأو ةنادسلا

 .© ) ها وه وه

 تجلی دوو ا! بكجصلا مي نی اًبيِصَن و کی لل رت د ملا ؛ تنلزنأو ۱
 « ایت مل دی نلت» :هلوق ىلإ 4 تون

 لاق :لاقف ۱۳٩ص ۱ج هريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ ثيدحلا ۱

 هحیحص يف نابح نبا هجرخأو هب يدع يبأ نب دمحم ينثدح :دمحأ مامالا

 حجارلا نأ الإ چ لاجر هلاجرو ۲۸٤ص نآمظلا دراوم يف امك

 .ريثك نبا ريسفت جيرخت يف ركذ امك هلاسرإ

 0 هلوق

 .04 ةيآلا ( كتي کلا يا ورا اشيليأو 4 اشیا ام نیا ا

 نب جاجح انربخآ لضفلا نب ةقدص انثدح ۳۲۲ ص ا

 سابع نبا نع ريبج نب ديس نع ملسم نب ىلعي نع حيزج نيا نع دمحم
 يف تلزن :لاق 4 کنم ألا یر لوسيا اوميليأو هلآ ارئيليْأط :هنع هلل يضر
 س يف هل ےل نب ذا سبق نب ةللح نب هلی

 نبا الإ ةعامجلا ةيقب هجرخأ هریسفت ىف ریثک نبا ظفاحلا لاق ثیدحلا

 نباو ٩۳4ص دوراجلا نبا هجرخأو ۳۳۷ص ۱ج دنسملا يف وهو .هجام
 .۱6۸ و ۱4۷ص هج ریرج

 لوألا ثیدحلا نایب

 وفاق .ها . میئللاو رصانو بقعو لهآ الب لیلذلا فيعضلا درفلا لجرلا :روبنصلا )١(

 . ۷۳ص ۲ج



 VV ءاسنلا ةروس

 نب ديعس ينثدح شمعألا انثدح :دحاولادبع انثدح :ددسم انئدح
 ل يبنلا ثعب :لاق هنع هللا يضر يلع نع نمحرلادبع يبأ نع ةديبع
 :لاقف بضغف هوعيطي نأ مهرمأو راصنألا نم ًالجر اهيلع لمعتساو ةيرس
 ًابطح يل اوعمجاف :لاق .ىلب :اولاق ؟ينوعيطت نأ ه4 يبنلا مكرمأ سيلأ
 مهضعب لعجو اومهف اهولخدا :لاقف اهودقوأف ًاران اودقوأ :لاقف هل اوعمجف
 تدمخ ىتح اولاز امف رانلا نم ب يبنلا ىلإ انررف :نولوقيو ًاضعب كسمي

 موي ىلإ اهنم اوجرخ ام اهولخد ول» :لاقف ي يبنلا غلبف هبضغ نكسف

 * 2 .«فورعملا يف ةعاطلا ةمايقلا

 ىلاعت هلوق

 نع را اتو کل هر آمي انما“ ما دوش تا لی رت ملأ
 ٩۰ ةيألا € کت

 نب دمحأ دیز وب انئدح : يناربطلا لاق ۱۹٩ص ۱ج ریثک نبا ریسفت
 نع ةمرکع نع ؟ "ورمع نب ناوفص انئدح نامیلا وبآ انئدح يطوحلا ديزي

 ۱ نورفانتي اميف ف دوهيلا نيب يضقي ًانهاك يملسألا ةزرب وبأ ناك :لاق سابع نبا
 تريلا ىلإ رَت ملأ :لجو زع هللا لزنأف نيكرشملا نم سان هيلإ رفانتف هيف

 اندر نيل :هلوق ىلإ 4 كيك ني در اتو فا ر آمي اونم مهن نوم
 ۱ .« اتیفوتو مو 8

 يف يمثيهلا لاقو دنسلا اذهب لوزنلا باپسآ يف يدحاولا هرکذ ثیدحلا

 . حیحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور " : "ص ۷ج دئاوزلا عمجم

 هعبات دق هنكل ””هتمجرت تدجو ام يناربطلا خيش :نمحرلادبع وبأ لاق
 .يدحاولا دنع يرهوجلا ديعس نب ميهاربإ

 ۲ج دواد يبأ دنع وهو ا ا ا و ءرمع نبا :ريثك نبا يف 0(

 .٤٤۳ص

 تايفو) يبهذلل مالسإلا خيرات يف هتمجرت ديزي نب ميحرلادبع هيبأ مسا ىلع تفقو مث 00
 نبا نع نازيملا ناسل يفو . .لیدعت الو" حرچب هرکذپ ملو ۲۲۱ص ( ۲۸۰ - ۱

 .دارملا .ها .هلاح فرعی ال :لاق هنأ ناطقلا



 ءاسنلا ةروس ۷۸

 : یلاعت هلوق

 .50 ةيالا 4 رتب رك امي رک قع ترتیب ال قو کن
 رفعج نب دمحم انئدح هللادبع نب يلع انثدح :۳۲۳ص ۹ج يراخبلا

 يف راصنألا نم هو ريبزلا مصاخ :لاق ةورع نع يرهزلا نع رمعم انربخأ

 .«كراج ىلإ ءاملا لسرأ م ریبز اي قسا) : يبنلا لاقف ةرحلا نم جيرش

 :لاق مث 1 00 كتمع نبا ناك نإ هللا لوسر اي ms لاقف

 هظفحأ نيح مو حیرص يف هقح ريبزلل 2 يبنلا 00 كراج

 هذه : ريبزلا لاق ةعس هيف امهل رمأب اهيلع راشأ ناكو يراصنألا

 5 امين لوک ّقَح ترتیب ال كب َكْيَرَو الف» :كلذ يف تلزن الإ ةيآلا

 .4 متي
 اج هريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا لاق امك ةعامجلا هجرخأ ثیدحلا

 ملسمو 4۳۷ص ىلإ 4۳۱ص هج اهنم عضاوم يف يراخبلا هركذف ۵۲۰ص

 راصنألا نم ًالجر نأ هثدح ريبزلا نب هللادبع نأ ةورع نع هيفو ۰ ۰۷ص ٥۱ج

 «قرطلا ضعب يف لاسرالا هرهاظ امم انمأف ۰۳۱ص هج يراخبلا يف اذکو

 ثيدح اذه :لاقو هثدح هللادبع نأ ةورع نع هيفو ۰۲۸۹ص ۲ج يذمرتلاو

 ۳۵۲ص ۳ج دواد وبأو ءدنسلا كلذب 84ص ٤ج ريسفتلا يف هداعأو نسح

 هج ريرج نباو «٥ص ٤ج دمحأ مامالاو ۲۸۰ مقرو ١6 مقر هجام نباو

 . يربطلاك ۳۳۹ص دوراجلا نباو رییزلا هيبأ نع هللادبع ةياور هیفو ۱۵۸ص

 :یلاعت هلوق

 1٩. ةيآلا 4 َلوَلاَو ها عطب نم

 لالخلا ورمع: نب مخا انةدخ : ۲۲ص اج ريغصلا ىف ف يناربطلا

 ضايع نب ليضف انثدح يدباغلا نارمع نب هللادبع انثدح هللادبع وبأ يكملا

 الو ًاحرج هيف ركذي ملو 04ص (۳۰۰ - ۲۹۱) تايفو مالسإلا خيرات يف ةمجرت هل (۱)



 ۷۹ ءامسنلا ةروس

 ىلإ لجر ءاج :تلاق ةشئاع نع دوسالا نع ميهاربإ نع روصنم نع
 يلإ بحال كناو يسفن نم يلإ بحال كنآ هللا لوسر اي : : لاقف ي يبنلا
 ربصآ امف كرکذأف تیبلا يف نوکال يدلو نم يلإ بحأو يلامو يلهآ نم
 ةنجلا تلخد اذا كنا تفرع كتومو يتوم تركذ اذإو كيلإ رظنأف كيتآ ىتح
 ل يبنلا دري ملف كارأ الأ تيشخ تيشخ ةنجلا تلخد اذإ ينإو نييبنلا عم تعفر
 قيقا ل لاو هل عطب ۳ :ةيآلا هذهب مالسلا هيلع لیربج لزن یتح

 هوري مل :ةيآلا 4 ی بو تي با نی مع هم هل
 نب هلادبع هب درفت . لیضف الا ةشئاع نع دوسالا نع ميهاربإ نع روصنم نع
 ۱ .نارمع

 لاجر هلاجر : ۷ص ۷ج دئاوزلا عمجم ىف يمشيهلا لاق ثيدحلا

 ۱۲ص ۸ج و ۱:۰ ص ا يف ا هجرخأ دقو

 .دنسلا اذهب لوزنلا بابسأ يف يدحاولاو

 .ةوق هديزت ۰۲۳ص ۱ج ریثک

 : یلاعت هلوق

 ا دا هو ایر کا اک ج ذل 1 ر را

 ۱۳ ay ل يآ ناب
 اي :اولاقف ةكمب 4 يبنلا اوتآ هل ًاباحصأو فوع نب نمحرلادبع ؛ نأ :سابع
 ۳ : لاقف «ةلذأ انرص انمآ املف نوکرشم نحنو ةزع يف انك انإ هللا لوسر
 «اوفكف لاتقلاب انرمآ ةنيدملا ىلإ هللا انلوح املف املف ءاولتاقت الف وفعلاب ترمأ

 . ما اونی كيد او مک لف نر لر رَثآ» :لجو زع هللا لزنأف

 " نیعضوملا يف لاقو ۳۰۷ و 11ص ۲ج مکاحلا هجرخأ ثیدحلا



 ءاسنلا ةروس 4
 ن ۰+ _-_-.۳.۳۳ اء ع يللا

 هالاق اميفو يبهذلا هيلع تكسو «هاجرخي ملو يراخبلا طرش ىلع حيحص

 هلاجر :لاقي نأ ىلوألاف يراخبلا لاجر نم سيل دقاو نب نيسح نإف رظن

 نمو يراخبلا لاجر نم ةمركعو ملسم لاجر نم ًانیسح نإف حيحصلا لاجر

 . !١ ١ص ٩ج ريرج نبا هجرخأو رخآب ًانورقم ملسم لاجر

 :ىلاعت هلوق

 .۸۳ ةيآلا < دب أوغانأ ٍفوكلا وأ ننکلآ ّنِي هنآ مهَءاج اوج

 رمع انثدح برح نب ريهز ينئدح :۸۲ص ١٠ج هللا همحر ملسم لاق

 هللادبع ينثدح ليمز يبأ كامس نع رامع نب ةمركع انثدح يفنحلا سنوي نب

 :لاق هءاسن وا هللا يبن لزتعا امل :لاق باطخلا نب رمع ينثدح سابع نب

 5# هللا لوسر قلط نولوقيو ىصحلاب نوتكني سانلا اذإف دجسملا تلخد
 مويلا كلذ نملعال :تلقف :رمع لاقف باجحلاب نورمؤي نأ لبق كلذو هءاسن

 يذؤت نأ كنأش نم غلب دقأ ركب يبأ تنب اي :تلقف ةشئاع ىلع تلخدف :لاق

 :لاق كتبيعب كيلع باطخلا نبا اي كلامو يلام :تلاقف ي هللا لوسر

 نأ كنأش نم غلب دقأ ةصفح اي :اهل تلقف رمع تنب ةصفح ىلع تلخدف

 انأ الولو كبحي ال ي هللا لوسر نأ تملع دقل هللاو ي هللا لوسر يذؤت

 كي هللا لوسر نيأ :اهل تلقف ءاكبلا دشأ تكبف © هللا لوسر كقلطل

 6 هللا لوسر مالغ حابرب انأ اذإف تلخدف ةبرشملا يف هتنازخ يف وه :تلاق

 ىقري عذج وهو بشخ نم ريقن ىلع هيلجر لدم ةبرشملا ةفكسأ ىلع ًادعاق

 ىلع كدنع يل نذأتسا حابر اي تيدانف ردحنيو كي هللا لوسر هيلع

 اي :تلق مث ًائيش لقي ملف يلإ رظن مث ةفرغلا ىلإ حابر رظنف ي هللا لوسر

 يلإ رظن مث ةفرغلا ىلإ حابر رظنف ب هللا لوسر ىلع كدنع يل نذأتسا حابر
 ىلع كدنع يل نذأتسا خابر اي :ثلقف يتوص تعفر مث «ًائيش لقی ملف

 لجأ نم تشج ينأ نظ و هللا لوسر نأ نظأ ينإف و هللا لوسر

 تعفرو اهقنع نبرضأل اهقنع برضب هي هللا لوسر ينرمأ نئ هللو ةصفح
 ىلع عجطضم وهو 46 هللا لوسر ىلع تلخدف هقرأ نأ يلإ اموأف «يتوص

 هبنج يف رثأ دق ريصحلا اذإو هريغ هيلع سيلو هرازإ هيلع ىندأف تسلجف ريصح



 ۸ ءاسنلا ةروس
EATERY Ea 

 عاصلا وحن ريعش نم ةضبقب انأ اذإف 5 هللا لوسر ةنازخ يف يرصبب ترظنف

 اما :لاق يانيع تردتباف :لاق قلعم قيفأ اذإو ةفرغلا ةيحان يف ًاظرق اهلثمو

 دق ريصحلا اذهو يكبأ ال يل امو هللا يبن اي :تلق «؟باطخلا نبا اي كيكبي

 يف ىرسكو رصيق كاذو ىرأ ام الإ اهيف ىرأ ال كتنازخ هذهو كبنج يف رثأ
 نبا ای :لاقف كتنازخ هذهو هتوفصو ي هللا لوسر تنأو راهنألاو رامثلا

 تلخدو :لاق ىلب :تلق «؟ایندلا مهلو ةرخآلا انل نوكت نأ ىضرت الأ باطخلا

 قشي ام هللا لوسر اي :تلقف بضغلا ههجو يف ىرأ انأو تلخد نيح هيلع

 ليربجو هتكئالمو كعم هللا نإف نهتقلط تنك نإف ءاسنلا نأش نم كيلع

 مالكب هللا دمحأو تملكت ام لقو كعم نونمؤملاو ركب وبأو انأو ليئاكيمو

 :رييختلا ةيآ ةيآلا هذه تلزنو لوقأ يذلا يلوق قدصي هللا نوكي نأ توجر الإ

 0 نزا انهت نیو اکر تعم دن دنا لا نو

TESأ للم هي هن  
 ا

 .[ ۳-4 :ميرحتلا] 4 بم شم مع ای

 06 يبنلا ءاسن رئاس ىلع نارهاظت ةصفحو ركب يبآ تنب ةشئاع تناکو

 تلخد ينإ :هللا لوسر اي تلق «ال» :لاق ؟نهتقلطآ هللا لوسر اي :تلقف

 هءاسن و هللا لوسر قلط :نولوقی یصحلاب نوتکنی نوملسملاو دجسملا

 یتح هثدحآ لزأ ملف «تكش نإ معن» :لاق ؟نهقلطت مل كنأ مهربخأف لزنأفأ

 مث ًارغث سانلا نسحأ نم ناکو كحضف رشك ىتحو ههجو نع بضغلا رسحت

 ىلع يشمي امنأك ي هللا لوسر لزنو عزجلاب ثبشتأ تلزنو # هللا يبن لزن
 ؟نيرشعو ةعست ةفرغلا يف تنك امنإ هللا لوسر اي :تلقف هديب هسمي ام ضرألا

 ىلعأب تيدانف دجسملا باب ىلع تمقف «نيرشعو ًاعست نوكي رهشلا نإ» :لاق
 نم رم مهءاج او :ةيآلا هذه تلزنو هءاسن هوب هللا لوسر قلطي مل يتوص

 نبذل عمل مهم رمألا يلؤأ یو ٍلوْسلأ لا ُهَوُدَر ولو وا حل وأ أل

 . ریختلا لزنأو رمألا كلذ تطبتتسا انآ تنکف 4 تم و



 ءاسنلا ةروس

 انثدح ديلولا وبأ انثدح :۳۵۹۹ص ۸ج هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق

 تباث نب ديز نع ثدحي ديزي نب هللادبع تعمس تباث نب يدع نع ةبعش

 9 لوقت راو ملا :ل وقت ةقر : نيتقرف لَو يبنلا باحصأ ناكو هعم
 :لاقو € بک اپ د مسکرا هل ناو یتعف نت ىف كَل اق :تلزنف مهلتاقن

 .ديدحلا ثبخ رانلا يفنت امك بونذلا يفنت ةبيط اهنإ

 ۱۲۳ص ۱۷ج ملسمو ٣۳۲ص ٩ج ريسفتلا يف ًاضيأ هجرخأ ثيدحلا

 دنسملا يف دمحأو. ٩۸ص ٤ج حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو يذمرتلاو

 ريبكلا يف يناربطلاو ۱۹۲ص ه ج ريرج نباو ۷۳ ۱۸۷ و ۱۸4ص هج

 8 ج

 : ىلاعت هلوق
 لآ نمی لوف الو ای نا ليس يف زر اإ اما تريِذَل اياه  kG 21ی 24

 .44 ةيآلا ايدل َوْيَحلا کعرع تم اًئِمْؤُم تسل ْملََسلَ دسر

 ورمع نع نایفس انئدح هللادبع نب يلع ينثدح :۳۲۷ص ۹ج يراخبلا

 مكحيإ يلا ْنَمِل الوم الی» :امهنع هللا يضر سابع نبا نع ءاطع نع
 هقحلف هل ةمينغ يف لجر ناك :سابع نبا لاق :لاق © اَئِمْوُم تس مس
 ىلإ كلذ يف هللا لزنأف هتمينغ اوذخأو هولتقف مكيلع مالسلا :لاقف نوملسملا

 .ةمينغلا كلت 6 ایا َةْوَيحْلا کعَرَع» :هلوق

 يئاسنلاو 7 يف دو 0۳ هجرخأو :يرونكرابما لاق نسح ثيدح اذه ١

 0 ١ ۱ ١ .ريسفتلا ىف يفو ءريسلا يف

 هدوصقمو «يبهذلا هيلع تكسو هاجرخي ر دانسإلا حیحص : :لاقو ۲۳4ص



 ۸۳ ءاسنلا ةروس

 ينب نم هنأو لوتقملا نییعت هتیاور يف ریرج نباو مکاحلاو دمحأو يذمرتلا
 لتاقلا نييعت هیفو ديج هدنسو : ۹ص ۷ج يمئيهلا لاقو ءرازبلا دنعو «میلس

 ٩ حتفلا يف ظفاحلا لاق نکل «ةرياغملا دادقملا ةصق رهاظو (" دادقملا هنأو
 .ینعملاب .ها .امهنیب عمجلا نكمي هنال لوألا ىلع لمحت :۳۲۷ص

 نبا نع يبأ انث بوقعی انث :۱۱ص ٠ج هللا همحر دمحآ مامالا لاق

 يبأ نب هللادبع نب عاقعقلا نع طيسق نب هلادبع نب ديزي ينئدح قاحسإ

 مضأ ىلإ لي هللا لوسر انثعب :لاق 0 يبأ نب هللادبع هيبأ نع دردح

 نب ملحمو يعبر نب ثراحلا ةداتق وب أ مهيف نيملسملا نم رفن يف تجرخف

 یلع يعجشألا رماع انب رم مضا نطیبانک اذإ یتح انجرخف سیق نب ةمامشج
 لمحو هنع انکسمأف انیلع ملس انب رم املف «نبل نم بطوو عیتم هل دوعق

 املف هعیتمو هریعب ذخأو هنیبو هنیب ناك ءيشب هلتقف ةمامثج نب ملحم هيلع

 بلا ایی :نارقلا انیف لزن ربخلا هانربخاو ٍ هللا لوسر یلع انمدق

 ملَسلا کیر قلا نمل اووف الو اف نا ليم يف ترم اتل امام
 يڪ منام ون ایا ةیحلا کمر توفت ايم تسا ار ر

 امي تاک هَل کز اَ مکی ها كرمه لب نی مثنک کال
 .9©4 ارج تراک

 ۰۲۱۳ ص دوراجلا نبا هجرخأ ثیدحلا

 هل :يراخبلا لاق دردح يبأ نب عاقعقلا هيف هریغل نسح ثیدحلاو

 ةبحص هل حصي ال :متاح يبأ نبا لاقو ؛كلذ ىلع ناهربب تأي ملو ةبحص

 لیجعت يف امك رکاسع نبا هتبحص یفنو .لیدعتلاو حرجلا نم ۱۳ص ۷ج

 لاحلا SS ی ی ار ملو نانثا هنع یور .دقو ةعفنملا

 ۱ .تاعباتملاو ذهاوشلا يف حلصی

 الو ىرخأ ةصق يدنع 5 :۳۲۷ص ٩ج حتفلا يف ظفاحلا لاق

 ىلع هتبتك ام عجار «هلاسرإ حجارلا لب .حیحصب سيل دادقملا يف تلزن ةيآلا نوک (۱)

 . ریثک نبا ریسفت



A4ءاسنلا ةروس  

 .ها .ًاعم نيرمألا يف تلزن ةيآلا نوكت نأ عنام

 :ىلاعت هلوق

 هلل يس يف ئهر رسا لأ يع َنينمْؤملا نی ةرئیتلا وتب اَل»
 .۹۰ ةيآلا € بشر هلأ

 ءاربلا تعمس : لاق قاحسا يبأ نع ةبعش انث دیلولا وبآ انئدح يراخبلا

 اعد 4 نیما ّنِم َنوُدِعَتْلا یوسي و :تلزنامل :لوقی هنع هللا يضر

 هترارض موتکم ما نبا ىكشو اهبتكف فتكب هءاجف ًاديز كو هللا لوسر

 ۳۲۹ص ٩2 4 ۳۹ رو رع نیو ن نم 19 هلأ یوتسی لدا: :تلزنن

 ردنغ نع ز رادنب نع ماسم هاور :لوزنلا بابسأ يف يدحاولا لاقو هجرخأ

 «حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ۱٩ص ٤ج يذمرتلا هجرخأو .ةبعش نع

 ۲۹۹ و ۲۹۰ و ۲۸4 و ۲۸۲ص ٤ج دمحأ مامإلاو ۰۱۰ص ٦ج يئاسنلاو

 ٤ج دعس نباو ۳۰ ۹ص جا يمرادلاو ۰۱۷ص ۲ج يسلايطلاو ۳۰۰ و

 ۰۲۳ ص ۹ج يقهيبلاو ۰۲۲۸ص ه ج ريرج قا ٤٥۱ص

 هللادبع نب زيزعلادبع انثدح :۳۸۵ص ج هللا همحر يراخبلا لاق

 نضل نع ناسيك نب حلاص ينثدح :لاق يرهزلا ديعس نب ميهاربإ انثدح

 اسلاج مكحلا نب ناورم تيأر :لاق هنأ يدعاسلا دعس نب لهس نع باهش

 هربخأ تباث نب ديز نأ انربخأف هبنج ىلإ تسلج ىتح تلبقأف دجسملا يف

 يلوا ري ريع یی نی َنوُدِعَْمْلا ىو لج هيلع ىلمأ ی هللا لوسر نأ

 يلع اهلمي وهو موتكم مأ نبا هءاجف :لاق - < أ ليس يف دونه ٍرَرَصلأ
 هللأ لزنأف یمعآ * الجر ناكو تدهاجل داهجلا عيطتسأ ول هللأ لوسر اي :لاقف

 ته .يذخف ىلع هذخفو كَ, هلوسر ىلع یلاعتو كرابت

 .< رسا یو يع :لجو زع هللا لزنأف هنع یرس مث يذخف ضرت نأ

 ۲٩ص ٤ج يذمرتلاو ۳۲۸ص ٩ج يراخبلا ًاضيأ هجرخآ ثیدحلا
 ۱۵ص ج دمحأو ۰4ص اج يئاسنلاو ۳۱۹ص ۲ج دواد وبأ هححصو

 .6ش 5ص ٤ج ننسلا يف وه )۱(



 Ao ءاسنلا ةروس

 يناربطلاو ۲۳ص ٩ج يقهيبلاو ۹٣۳۲ص هج ريرج نباو لوألا مسقلا نم
 ١5. ٤ص چ ريبكلا یف

 يلع نب دمحأ انربخأ :4۲4ص دراوملا يف امك نابح نبا مامإلا لاق
 انثدح دايز نب دحاولادبع انثدح يماسلا جاجحلا نب ميهاربإ انثدح ىنثملا نب

 دنع انك .:لاق ماع نب ناتلفلا يلاخ نع يبأ ينثدح بيلك نب مصاع

 هبلقو هعمس غرفو هرصب مار هيلع لزنأ اذإ ناكو .هیلع لزنأف هلو يبنلا
 الط :بتکا بتاكلل لاقف كلذ فرعن انكف هللا نم هيتأي امل هانيع ةحوتفم
 ماقف :لاق 4 هَل ليس يف نهار رطل يلذأ ربع یی نم وديا ىو
 هنأ :یمعالل انلقف هيلع ىلاعت هللا لزناف ؟انبنذ ام هللا لوسر اي :لاقف ىمعألا
 96 هللا لوسر بضغ نم هاب ذوعأ :لوقيو ًامئاق يقبف لَو يبنلا ىلع لزني
 حصالا يف :تلق 4 ٍرَرَّشلأ لأ ريع :بتكا بتاكلل لَو يبنلا لاقف :لاق
 2 هللا لوسر بضغب ذوعأ

 .ها .اذه نم نسحأ دانسإب ىوري ناتلفلا ثيدح هلوقب هبقعو 4۵ص a راتسألا فشك يف امك رازبلا هجرخأ ثيدحلاو .نسح ثيدح اذه

 ۱۱۷ص ۲ج ةيلاعلا بلاطملا يف امك ةبيش يبآ نب ركب وبآ هجرخآو
 . تاقث هلاجر : ۲۸ص ج يمثيهلا لاقو « ىلعي وبأو

 عمس ميركلادبع ينربخأ :لاق جيرج نبا نع دمحم نب جاجحلا ان ينارفعزلا
 ىِوَتَسي ال :لاق هنأ سابع نبا نع ثدحي ثراحلا نب هللادبع ىلوم امسقم
 تلزن امل ردب ىلإ نوجراخلاو ردب نع ( ِرَمَّشلَأ يأ ع نیا ی ودول
 هللا لوسر اي نايمعأ انإ :موتكم مأ نباو شحج نب هللادبع لاق ردب ةوزغ
 لا لد يح نیل ی ةودمتلا ىو ال :تيلزنف ؟ةصخر انل لهف
 لع ميشا میلوناب يهجم ها ون ميشا مهلزماب ها ليم ىف وئهجلاو
 ىلع نيدهاجملا هللا لضف ررضلا يلوأ ريغ نودعاقلا ءالوهف 4 و ین

 ۱ ۱ . ررضلا



  ۸٦ءاسنلا ةروس '

 مسقمو سابع نبا ثيدح نم هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه

 شحج نب هللادبع نكي ملو مساقلا ابأ ىنكي مسقمو سابع نب هللادبع ىلوم لاقي
 يف امك شحج نب دمحأ وبأ :باوصلا نأب حتفلا يف ظفاحلا مزج دقو ىمعأ
 .(40۷/۲) ريثك نبا ريسفتل انقيقحت رظناو .(47/9) جاجحلا نع يربطلا ةياور

 ديز ثيدح نم تاقث هلاجر :4ص ۷ج يمثيهلا لاق يناربطلا جرخأو '

 .هوحن مقرأ نب

 يف یکم اك اولا مک میف اول لک مشا ىلا ةكيتكملا مهتتوت بیلا ّنإ»

 .۹۸ ۰٩۷ ناتیالا € لا

 ةويح انئدح يرقملا ديزي نب هلادبع انثدح :۳۳۱ص ٩ج يراخبلا

 لهأ ىلع عطق :لاق دوسألا وبآ نمحرلادبع نب دمحم انثدح :الاق هریغو

 نع يناهنف هتربخآ سابع نبا یلوم ةمركع تیقلف هيف تبتکاف ثعب ةنيدملا

 عم اوناک نیملسملا نم ًاسان نأ سابع نبا ينربخآ :لاق مث يهنلا دشآ كلذ

 هب یمری يتأي ه6 هللا لوسر ىلع نيكرشملا داوس نورثكي نيكرشملا
 هکیکملا ۾ مهلفوت نذل ل : هللا لزنأف لتقيف برضي وأ هلتقيف مهدحأ بيصيف

 نم نيفعضتسملا الا ءدوسألا يبأ نع ثيللا هاور .ةيآلا 4 میش ییلاظ
 .١٤٠ص 5١ج هداعأ مث ءاسنلاو لاجرلا

 ۵4۲ص ۱ج ريثك نبا ريسفت يف امك متاح يبأ نبا هجرخأ ثيدحلا

 ۳۲۷ص ٤ج راثآلا لكشم يف امك يواحطلاو ۲۳۵ و ٤۲۳ص ٠ج يربطلاو

 هلاجر :١٠ص ۷ج يمثيهلا لاقو رازبلاك ًاطوسبمو «يراخبلاك ًارصتخم

 هيفو هوور ءالؤه لك .ةقث وهو ؟"كيرش نب دمحم ريغ حيحصلا لاجر
 0 .لحنلا ةروس يف هللا ءاش نإ يتأيسو ةيآلا هذه عم نيتيآ لوزن

 .ها. ۳۲۸/۶ راثآلا لكشم يف يواحطلا هاور «كيرش نب دمحم قيرط نم ثيدحلا (۱)



 مرجأ و دن تولا هيدي مش لوس ها لإ اج

 نبا نع ةمركع نع رانید نب ورمع نع كيرش انثدح :لاق يرييزلا دمحآ وبآ
 ناکو ( میسشآ حيلاع ٌةكيتكملا مو لا نإ :ةيآلا هذه تلزن : لاق سابع

 ينوجرخأ :هلهال لاقف ًاضيرم نم ا

 ةنيدملا وحن هديب راشأف ؟كجرخن نيأ :اولاقف ءرحلا دجأ ىنإف ةكم نم

 رخآ ىلإ « یورو هنأ لإ جاهم تیپ اني جک نمو :ةيآلا هذه تلزنف
 ° .ةيآلا

 يفو يعخنلا ىضاقلا هللادبع نبا وه كيرشو .تاقث هلاجر ثيدحلا

 نع ةنييع نب نايفس قيرط نم (۱۱۵/۹) ريرج نبا هجرخأو فعض هظفح
 قازرلادبع هجرخأو الت :لوقي ةمركع تعمس لاق رانيد نب ورمع

 رانيد نب ورمع نع دمحم هاورف .ةنييع نب نايفس يكملا كيرش نب دمحم

 حيجرتف حيجرتلا نم دب ال ناك نإف الوصوم سابع نبا نع ةمركع نع
 .يلي امل كلذو ةنييع نب نايفس

 لاق «رانيد نب ورمع باحصأ» يذمرتلا للع حرش يف بجر نبا لاق
 هنبا ةياور يف ًاضيأ لاقو تنییع نبا رانید نب ورمعب سانلا ملعأ :دمحأ

 .ًاثيدح مهنسحأو رانيد نب ورمع يف سانلا تبثأ :نايفس يبأ لاق هللادبع

 رانيد نب ورمع نع ةبعش ثيدح نع نيعم نبا تلأس :يرودلا لاقو
 نايفس لاق رانيد نب ورمع نع ةنيبع نب نايفسو رانيد نب ورمع نع يروثلاو

 نم رانيد نب ورمعب ملعأ وهو رانید نب ورمع ثيدحب مهملعأ :ةنييع نب
 سانلا ملعأ .نم ةنييع نباو جيرج .نبا : ينيدملا نبا لاقو ءديز نب دامح

 لاقو .ديز نب دامح نم ورمعب ملعأ ةنيبع نبا ًاضيأ لاقو «رانيد نب ورمعب

 ينطقرادلا لاقو .ةبعش نم رانيد نب ورمع ثيدحب ملعأ ةنييع نبا متاح وبأ



 ءاسنلا ةروس ۸۸

 .ةنييع نباو جیرج نبا رانید نب ورمع نع ةاورلا عفرأ

 ريرج نبا دنع امك رانید نب ورمع نع كيرش خسنلا ضعب يف ءاجو
 يف ظفاحلا ركذ «(كيرش) ىلإ كيرش نب دمحم نم هدنع فحصت نكل
 نب دمحم نع يريبزلا دمحأ وبأ هاورو لاق هدنم نبا نأ (۲۹۹/۳) ةباصإلا

 هاورو :لاقف ةفرعملا يف ميعن وبأ ًاضيأ هقلعو كلذك متاح يبأ نباو كيرش

 نكل ةقث كيرش نب دمحمو .هركذف كيرش نب دمحم نع يريبزلا دمحأ وبأ
 لاو لسرم ثيدحلا يف باوصلاو حجرأ هتياورف هنم قثوأ ةنيبع نب نايفس
 ٠ .ملعأ

 ملو ًادبأ رانيد نب ورمع هخويش نم اوركذي مل يعخنلا كيرش كلذكو
 نب دمحم اوركذ امنإ يعخنلا كيرش رانيد نب ورمع ذيمالت يف اوركذي
 نكل .كيرش نب دمحم لاق هنإف لوزنلا بابسأ نم ۱4۲ص رظناو .كيرش
 ةيلاعلا بلاطملا يف سابع نبا نع ةمركع ىلإ يهتنت ىرخأ قيرط هل ثيدحلا

 تاقث هلاجرو عمجملا نم ١٠ص ۷ج يمثيهلا لاق ىلعي وبأ هاور 47ص
 متاح يبأ نبا هجرخأو كو يبنلا ىلإ لصي نأ لبق قيرطلا يف تامف اهيفو

 رخأ ًاقرط هل ةباصإلا يف ظفاحلا ركذو. 047 ص ۱ج ريثك نبا ريسفت يف امك
 .ةرمض نب عدنج ةمجرت ۲۵۳ص ١ج كلانه عجارتلف

 :ىلاعت هلوق

 .۱۰۲ ةيآلا < ةزككصلا مهل تان ميف تک ادو

 نع روصنم نع يروثلا انث قازرلادبع انثدح :۵۹ص ٤ج دمحأ مامالا
 انلبقتساف نافسعب ## هللا لوسر عم انك :لاق يقرزلا يشايع يبأ نع دهاجم

 كلو هللا لوسر انب یلصف ةلبقلا نيبو اننیب مهو دیلولا نب دلاخ مهیلع نوکرشملا
 نآلا مهیلع يتأت :اولاق مث مهترغ انبصأ ول لاح ىلع اوناک دق :اولاقف ءرهظلا

 هذهب مالسلا هيلع لیربج لزنف :لاق مهسفنأو مهئانبأ نم مهيلإ بحأ يه ةالص

 نیفص هفلخ انففصف :لاق «حالسلا اوذخأف هي هللا لوسر مهرمأف ترضحف

 . ثیدحلا ًاعیمج انعفرف عفر مث ًاعيمج انعکرف عكر مث :لاق



 ۸۹ ءاسنلا ةروس

 ۱ج يسلايطلاو ۰۵٩ص ۲ج فنصملا يف قازرلادبع هجرخآ ثیدحلا

 امهطرش ىلع حیحص :لاقو ۳۳۷ص ١ج كردتسملا يف مکاحلاو ۱۵۰ص

 نوع بحاص لاق ۰۷۷ص ۱ج دواد وبآ هجرخأو يبهذلا هيلع تكسو

 حيرصت اذه يفو شایع وبأ انثدح ظفلب ةفرعملا يف يقهيبلا هاورو :دوبعملا

 ؟ج ينطقرادلاو ١45 ص ۳ج يئاسنلا هجرخأو شايع يبأ نم دهاجم عامسب

 .۲۵۷ ص و ۳4۲ص هج ريرج نباو حيحص :لاقو ٩٥ص

 قازرلادبع (۱۷۷/۳) ىئاسنلا )5١0/4( دمحأ هجرخأ :ثيدحلا

 ۱۹۱(۰) يسلايطلا ءهذعب امو 00 ريبكلا يف يناربطلا (۵۰۵/۲)
 يف يقهيبلاو ۰8714 - ۱۳/۲*8) ةبيش ىبأ نبا (؟65/) ريبكلا يف يقهيبلا

 لهأ ضعب نأ الإ .حيحص دانسإ اذه هبقع :يقهيبلا لاق (۲۸/۵) ةفرعملا
 . شايع يبأ نع دهاجم ثيدح يف كشي ثيدحلاب ملعلا

 .لصولا ديفت ال هتنعنعف سيلدتلا مولعم دهاجم :يذمرتلا مامإلا لاقو

 ثيدحلا اذه ىور دقف يذمرتلاو يقهيبلا مالك دعبو (۳۹/۱۰) بيذهتلا رظنا

 نب زيزعلادبعو يروثلا نايفسو ديمحلادبع نب ريرج ةنعنعلاب دهاجم نع
 نسحلا وبأ حلاص نب يلعو ةدئازو ءاقروو جاجحلا نب ةبعشو دمصلادبع
 ۱ 5 .لیئارساو ثراحلا نب رفعجو

 دیمحلادبع نب ریرج شايع يبأو دهاجم نيب ثیدحتلا ةغيصب هاورو

 ۲۱۵/۵) يناربطلا دنع امك یسیع نب دوادو «ةفرعملا يف يقهيبلا دنع امك
 ركذو ةنعنعلاب هتياور يف ةمئالا ديمحلادبع نب ريرج قفاو دقف ۰ مقر

 ۱ .مهولا ىلع لمحي هقيرط نم ثيدحتلا
 غيص يف .مهولا لوخد يف ةدئاف هللا همحر ريرج نبا ركذ دقو

 لوخد ركنتسي دمحأ ناكو :لاقف (041/1) للعلل هحرش يف ثيدحتلا

 يف لاق .عامسلا ركذ ينعي أطخ وه لوقيو ديناسألا نم ريثك يف ثيدحتلا

 ام ميدق دالخ أطخ وه :ينهجلا دالخ انث ةداتق نع دامح نع ةبده ةياور

 يغبني ذئنيحو :هللا همحر بجر نبا لاقف .ةلثمأ ركذو ًادالخ ةداتق ىأر

 .ديناسألا يف ثيدحتلاو عامسلا ركذ درجمب رتغي الو رومألا هذهل نطفتلا



 ءاسنلا ةروس ۹.۰

 رابخالا هيف رکذی ءيش ريغ هل اودجو ةبعش نأ ينيدملا نبا رکذ دقف
 مجرتم :یسیع نب دواد امأو (۵۹4/۲) للعلا .ًاعطقنم نوکیو هخویش نع
 يراخبلا هنع تكسو (۲8۲/۳) يراخبلا خيرات (4۱۹/۳) لیدعتلاو حرجلا يف

 (۲۸۷/۹) تاقثلا «ثیدحلا زیزع ًانقتم ناك :نابح نبا لاقو متاح يبأ نباو
 ًافيعض ثیدحلا نوکیف ثیدحتلاب حیرصتلا يف مهولا تبث اذإف اذه یلعو
 كلذکو لصولا ديفت ال هتنعنعف سیلدتلا مولعم دهاجم :يذمرتلا مامإلا لوقل
 نع دهاجم ثیدح يف كشي ثیدحلاب ملعلا لهأ ضعب نأ الا يقهيبلا لوق
 ١ج يف ریبکلا للعلا يف يذمرتلا مامالا لاق «ملعأ هللاو .شايع يبأ
 فوخلا ةالص يف تاياورلا يأ :هل تلقف ًادمحم تلأس :لاق ۳۰۱ص
 ردق ىلع 3 امناو لمعتسی لکو حیحص يدنع تایاورلا لک : لاقف ؟حصأ

 .ًالسرم هارآ يناف يقرزلا شايع يبآ نع دهاجم ثيدح الا .فوخلا

 لاق :شابع يبأ ةمجرت يف (۳۱۳/۷) ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا لاقو
 .زاجحلا لهأ يف دودعم وهو هيف ليق ام حصأ ثماصلا نب نيدو : رمع وأ

 الو دهاجمو حلاص وبأ نيعباتلا نمو ةباحصلا نم كلام نب سنأ هنع ىور
 شايع يبأ ةمجرت يف ظفاحلا لاقو .توملا ميدق هنأل هنم امهعامس حصي
 .ًاظوفحم ناك نإ حلاص وبأو دهاجم هنع ىور :بيذهتلا بيذهت نم

 فرعي ال :۳۳۷ص ليصحتلا عماج يف امك يذمرتلا نع يئالعلا لقنو

 يف يراخبلا لوق لقن .يقرزلا شايع نا ثيدح لوح )۱۱/١( يراخبلل

 ثيدحلا اذه نأ :هدارم امنإو بجر نبا لاق .ًالسرم هارأ ىنإ هلوقو ثيدحلا
 كلذك .شايع يبأ ركذ ريغ نم ج يبنلا نع هلاسرإ ذهاجم نع باوصلا
 . هنع روصنم هیاور فالخب هلع دهاجم باحصأ هاور

 نع مهتئال یسوم نب بویأو رذ نب رمعو دلاخ نب ةمرکع هاورف

 دنع حصأ اذهو .شايع يبأ ركذ ريغ نم ًالسرم و يبنلا نع دهاجم

 . يراخبلا

 . ظافحلا نم هريغو يبشخنلا زيزعلادبع هلاسرإ ححص كلذكو



 4١ ءاسنلا ةروس

 طرش ىلع :لاقو ۴ص ۴ج مكاحلاو ۲۵۹ص هج ريرج نبا جرخأو

 :ىلاعت هلوق

 نأ یر مكن 5 وأ رک نی ىَدأ کی 86 نإ مڪي حکم وو

 ٠٠١. ةيآلا < كين ع

 انربخآ نسحلا وبآ لتاقم نب دمحم انثدح ۳۳۳ص ۹ج يراخبلا

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ىلعي ینربخا :لاق جيرج نبا نع جاجح ۱

 :لاق 4 ىّ رم وأ رطب ني ی کی 26 نإ : :امهنع هللا يضر

 .ًاحيرج ناكو فوع نب نمحرلادبع

 هجرخأ لوزنلا ظفلب حيرصتلاو :تلق ةيآلا تلزنف يأ : ظفاحلا لاق

 ۳۰۸ص ۲ج يبهذلا هيلع تكسو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو مكاحلا

 :ىلاعت هلوق

 ۱۱٩. ةيآلا < نا حل تكريس عملو » ۱

 اكد :ركاش دمحأ قيقحتب ۲۱۵ص 4ج هللا همحر يربطلا مامإلا لاق

 نع ةملس نب دامح انثدح :لاق نمحرلادبع انئدح :لاق راشب نب دمحم

 :تلزن هيف لاقو ءاصخإلا هرك هنأ سابع نبا نع رامع يبأ نب رامع

 4 لا کل کرم مه 9

 مس طرش ىلع عيحص ثيدح اذه

 : ىلاعت هلوق
3 ١ 

 1۳۷ نیس لق ِءآ زا ىف کلر ر ء ۰ 2 و نوح

 هللا يضر ةشئاع لأس ۳ نب ةورع 7۳ : لاق باهش اره کا

 نب ةورع ينربخآ :لاق باهش نبا نع سنوي. .ينثدح :ثيللا لاقو اهنع



 ءاسنلا ةروس ۹۲
 سس بسسس

 ت

 يف ايت الآ منح ةر :ىلاعت هللا لوق نع اهنع هللا يضر لأس هنأ ريبزلا
 سانلا نإ مث :تلاق :لاق ةروسلا لوأ يف مدقت ام وحن تركذف 4 ىلا
 ىلإ ¢ 2 ىف کر :هللا لزنأف 0 هذه دعب ي هللا لوسر اوتفتسا
 هوك نأ َنورَو» :یلاعت هلوق

 و ۳۹ص ۱۱ج و ۳۰۸ص ٩ج و ۳۲۰ص ا هداعأ ثيدحلا
 ۱۰۳ص

 ۱۸4ص ۲ج دواد وبأو ۱۵۵ و ۱۵4ص ۱۸ج ملسم هجرخأو
 .؟١ ١ص هج ريرج نباو ۲۹۵ص ۳ج ينطقرادلاو 46 ص اج یئاسنلاو

 :ىلاعت هلوق

 ۱۲۸ ةيآلا © اسرع وأ اون اهغب نم ْتَقاَح رن ناو

 انربخأ هللادبع انربخأ لتاقم نب دمحم انثدح :۳۳4ص ٩ج يراخبلا
 نم تفاح ارا ناو :اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه
 اهنم رثكتسمب سيل ةأرملا هدنع نوكت لجرلا :تلاق « اًضِاَرعِإ زآ ادو اهم
 يف ةيآلا هذه تلزنف لح يف ينأش نم كلعجأ :لوقتف ءاهقرافي نأ ديري
 .كلذ

 .6١ا/ص ۸ج ملسم هج رخأ ثيدحلا

 ۲ج يسلايطلاو ٥٩ص ٤ج يذمرتلاو ۲۰۸ص ؟ج دواد وبآ جرخأ دقو
 ريرج نباو يبهذلا هيلع تكسو هححصو ۱۸1ص ۲ج مكاحلاو ۱۷ص
 ريرج نباو يسلايطلاو يذمرتلا هجرخأ «ةدوس 1 ف تلزن اهنآ ۳۰۷ص

 نم ًاضيأ ریرج نباو مکاحلاو دواد وبأ هجرخأو 6 سابع نبا ثيدح نم
 ناك يتخأ نبا اي :ةورعل ةشئاع تلاق دواد يبأ ظفلو ةشئاع ثيدح
 ناكو اندنع هثكم نم مسقلا يف ضعب ىلع انضعب لضفي ال كلي هللا لوسر

 سيسم ريغ نم ةأرما لك نم اونديف ًاعيمج انيلع فوطي وهو الإ موي لق

 .بارطضا ةمركع نع كامس ةياور يفو ةمركع نع كامس ةياور نم هنأل فيعض وهو )١(



 4 ش ءاسنلا ةروس

 ةعمز تنب ةدوس تلاق دقلو ءاهدنع تيبيف اهموي وه يتلا ىلإ غلبي ىتح

 ةشئاعل يموي هللا لوسر اي :#4 هللا لوسر اهقرافي نأ تقرفو تنسأ نيح
 يفو لجو زع هللا لزنأ كلذ يف لوقت :تلاق اهنم ي هللا لوسر لبقف
 4 اة اهلك نف ْتَفاَح ارا نار : لاق هارأ اههابشأ

 ۱۳۳ ل و : عقار نع ۳۰۸ص ۲ج يبهذلا

 ىلع رقت نأ ىلوألا هتأرما تباف اهيلع ركبلا رثاف باش اهيلع جوزتف اهنس
 كتعجار تئش نإ :لاق ريسي اهلجأ نم يقب اذإ ىتح ةقيلطت اهقلطف كلذ

 ينعجار لب :تلاق كلجأ ولخي ىتح كتكرت تئش نإو رمألا ىلع تربصو

 رثآو ىرخألا اهقلطف ةرثألا ىلع ربصت ملف اهیلع رثآ مث ةرثألا ىلع ربصآ

 اما ناو : هيف لزنأ دق هللا نأ انغلب يذلا حاصلا تم :لاق ةباشلا اهيلع

 . 4 اعط اب احلشب نآ اع عاكج الف اسا زآ ارو اهلقب اي تا
 اهثيدحو مهبم لوألا ةشئاع ثيدح نإف لاوقألا هذه نيب يفانت الو

 ةيآلاو لعف امل ةلماش اهنإ لاق امنإف عفار ثيدح امأو .ماهبالل رسفم يناثلا

 .ملعأ هللاو عيمجلا لمشت

 :ىلاعت هلوق

 .ا١ 5 ةيآلا « راک ف كيب ۳ هنأ لق كتوم

 انثدح دقانلا ريكب نب دمحم نب ورمع انثدح :۵۵ص ١١ج ملسم
 تضرم :لاق هللادبع نب رباج عمس ردكنملا نب دمحم نع ةنييع نب نايفس
 مث أضوتف يلع يمغأف نييشام ينادوعي ركب وبأو 6 هللا لوسر يناتأف
 2 ياد یادش هک هل لوس ته تقفأف هئوضو نم يلع بص

 َاکلا ىف مڪتب هل ل كنوضتس » :ثاريملا ةيآ تلزن ىتح ًائيش يلع دري

 ۱ «حیحص نسح ثيدح "اه :لاقو 18: ص ۳ج يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا «

 يف امك رمعم هلصوو ةزدح يبأ نب بيعشو ةنييع نب نايفس هلسرأ دقف هلاسرإ حجارلا )۱(

 .ماهوالا ريثك وهو مکاحلا لصولا يوارو امیس ال لاسرالا حجارلاف ريثك نبا ریسفت
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 ۳۰۷ص ۳ج دمحأ مامإلاو ۲۷۲۸ مقر هجام نباو ۰۷۹ص ۳ج دواد وبأو
 "ع میعن وباو ۳۳۰ ` ص دوراجلا نباو ۰۱۷ص ۲ج يسلايطلاو ۱۳۷۲ و

۰۱۵۷ 

 :هیددن

 لوقی انهو 4 مد ن هلا دیمو#» :رباج يف تلزن اهنأ مدقت دق

 ظفاحلا حجر دقو 4 کلا ىف یی با لف کاری :هيف تلزن اهنإ
 عيبرلا نب دعس تانب يف تلزن < هلأ يسوي :ةيآ نأ هللا همحر ريثك نبا

 ملو تاوخأ كاذ ذإ هل ناك امنإ هنإف رباج يف تلزن 4 كوفَتسو» ةيآ نأو

 ها .تانب هل نكي

 يتلا ريغ ىرخأ ةصقلا هذهو :۳۳۷ص 94ج حتفلا يف ظفاحلا لاقو

 هذه لئاوأ ىف ًاحضاو دنتسملا تمدق دقو .هل رهظي اميف تمدقت

 ۱ .ملعآ هللاو ةروسلا

 دحاو نآ يف رباج ةصق يف اعم اتلزن ناتيآلا نوکت نأ عنام ال :لوقأو

 هنع هيوري مهضعبف «ردکنملا نب دمحم ىلع رودي دحاو ثیدح ثیدحلا ذإ

 مهضعبو « هلأ کیو :لوقیو هنع هيوري مهضعبو ثاریملا ةيآ :لوقیو

 « نا يصب ةيآ نأ هيلع لكشي ليق ناف © َكَنوُمَتْسيَو# :لوقیو هنع هيوري

 :ةيآو دحأب دهشتسا دقو عيبرلا نب دعس تانبو رباج نأش يف تلزن

 ةحص ضرف ىلعف لاكشإ ال :لوقأ ًالوزن نآرقلا رخآ نم ( كرفت

 ..هتوم دعب هتكرت تمسق اهنأ مزلي ال عيبرلا نب دعس تانب يف رباج ثيدح
 دمحم نب هللادبع ثيدحب ةحيحصلا ثيداحألا ضراعت نأ يغبني ال هنأ ىلع

 .هتمجرت نم فورعم وه امك ظفحلا ءيس وهف ليقع نب

ON, O. ON 
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 :ىلاعت هلوق

 ۰10 ةيآلا € حرم اولی نر لر مس اإ اتم تنيزلا اات

 كلام انربخأ :لاق سرب : ۸٤٤ص ١ج يراخبلا

 انجرخ :تلاق قو يبنلا جوز ةشئاع نع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلادبع نع

 شیجلا تاذب وأ ءادیبلاب انك اذإ یتح هرافسآ ضعب يف ل هللا لوسر عم

 اوسیلو هعم سانلا ماقأو هسامتلا ىلع كي هللا لوسر ماقأف «يل دقع عطقنا

 یرت الأ :اولاقف قیدصلا ركب يبآ ىلإ سانلا یتأف ءام مهعم سيلو ءام ىلع

 سیلو ءام ىلع اوسیلو سانلابو # هللا لوسرب تماقآ ةشئاع تعنص ام

 مان دق يذخف ىلع هسأر عضاو هب هللا لوسرو ركب وبأ ءاجف .ءام مهعم

 تلاقف ءام مهعم سیلو ءام ىلع اوسیل سانلاو ٍ هللا لوسر تسبح :لاقف

 يف هديب يننعطي لعجو لوقی نأ هللا ءاش ام لاقو ركب وبأ ينبتاعف :ةشئاع

 ماقف يذخف ىلع و هللا لوسر ناکم الإ كرحتلا نم ينعنمي الف يترصاخ

 لاقف اوممیتف ممیتلا ةيآ هللا لزنأف ءام ريغ ىلع حبصا نيح هب هللا لوسر

 ریعبلا انثعبف ی :ریضحلا نب دیسآ

 هتحت دقعلا انبصأف اهیلع تنك يذلا

 تکله هیفو :۳۲۱ص هج اهتم موم يف يزاخبلا هجرخآ ثیدحلا

 يآ تلزن هيفو ثيدحلا ءًالاجر اهبلط يف #4 يبنلا ثعبف ءامسأل ةدالق

 ونَماَح ملا اماني :ةلزانلا ةيآلا نييعت هيفو :۳4۲ص و ۳4۱صو مميتلا
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 مس سس سس س شغل ل عَ و سس

 نم تراعتسا اهنأ هيفو :8١"1ص ١١ج و .ةيآلا 4 هراس لا مف اإ
 اذمو ءءامسأل ةدالق تکله اهلوق نم مدقت ام هللا دمحب رهظف ةدالف ءامسآ
 و ۵۸ص ٤ج ملسم هجرخأآو ۱۸۹ص 6١ج و ثیدحلا قرط عمج دئاوف نم
 ۵1۵ مقر هجام نباو ۰۱۳۳ص ١ج يئاسنلاو ۱6۵ص ۱ج دواد وبا و 4
 ۰۷ص ٠ج أطوملا يف كلام مامالاو ۱۷۹ص و ۷٩ص "ج دمحأو
 ۱۰۸ص و ۱۰ص هج ريرج نباو ۰۲۲۸ص ۱ج فنصملا يف قازرلادبعو
 « ةركصلا ىلإ تم اإ اروثماء تلا اما :تلزنو ةيالاب حیرصتلا هيفو
 ثيدح وحنب يبهذلا هيلع تكسو هححصو سابع نبا ثیدح نم مکاحلاو
 .ص ٤ج ةشئاع

 :ىلاعت هلوق

 .۳۳ ةيآلا < ملوسرو هلأ نورا بی اورج امّنِإ»
 انو ح انأ نايفس نب حابصلا نب دمحم انثدح :۲۲۸ص ٤ج دواد وبأ

 نع ريثك يبأ نبا ينعي ىيحي نع يعازوألا نع ديلولا انثدح نامثع ورمع
 :لاق - نيينرعلا ثيدح ينعي  ثيدحلا اذهب كلام نب سنأ نع ةبالق يبأ
 :كلذ يف هللا لزناف مهب ىتأف ةلفاق مهبلط يف هج هللا لوسر ثعبف هيف

 .ةيآلا © اف ٍضَْألا يف َنْمََيَو موسرو هلأ برام يا ارج اإ
 ثيدح نم يراخبلا حيحص يف هلصأو حيحصلا لاجر هلاجر ثيدحلا

 ve يا هجرخأ ةبالق يبأ ثيدحو .مهيف تلزن ةيآلا هذه نأ انغلب ةداتق
 . 8 23 ١02

 . © ثیدحتلاب ملسم نب ديلولا حيرصت هيفو ۲۰۸ص “ج ريرج .نباو ۲٩ص

 و (4۱۹۳) و (4۱۹۲) و (۳۰۱۸) و (۱۵۰۱) مقر ًاضيأو (4۰۰/۱) يراخبلا هجرخأ

 و (548:4) و (1۸۰۳) و (5805) و (هالاال) و (ه0)585و (ه45488) و (40۱۰)

 تلزن ةيآلا هذه نأ انغلب ةداتق لوق هذه نم عضوم يف سيلو (58444) و (1۸۰۵)
 :لاطب نبا لاق :هللا همحر لاقف )1۸٠۲( مقر (۱۰۹/۱۲) ظفاحلا اهركذ امنإ ..مهيف
 نيينرعلا ثيدح قاسو ةدرلاو رفكلا لهأ يف تلزن ةبراحملا ةيآ نأ يراخبلا بهذ

 ثيدح ةداتق نع رمعم قيرط نم قازرلادبع جرخأ نكلو «كلذب حيرصت يف سيلو
 .مهيف تلزن ةيآلا نأ انغلب :لاق هرخآ يفو

 )١( موس هلأ تورا بلا ارج امئإط 4:
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 ت2 6 تم ما تکست يح ترس سس سس تست ست تر یاسر مم مم اا ا

 .ريثك نبا ریسفت يف امك ةباحصلا نم ةعامج نع يورم ثیدحلا اذهو

 : یلاعت هلوق

 ٩۱ تابآلا 4 رفکلا يف َنوُعِرَسُي تیز كن ال ورا ااو

 .4۵ ىلإ
 ةبيش يبآ نب ركب وبأو ییحی نبا یبحی انثدح :۲۰۹ص ١١ج ملسم

 نع شمعالا نع ةيواعم وبآ انربخآ :ییحی لاق ةيواعم يبأ نع امهالک

 وب سر ی : لاق بزاع نب ءاربلا نع ةرم نب هللادبع

 :اولاق «مكباتك يف ينازلا دح نودجت اذكه» :لاقف ي مهاعدف ًادولجم

 رو لزنأ يذلا هللاب كدشنأ» :لاقف مهئاملع نم ًالجر اعدف

 مل اذهب ينتدشن كنأ الولو ال :لاق ؛مكباتك يف ينازلا دح نودجت اذكهأ

 اذإو هانكرت فيرشلا انذخأ اذإ انكف انفارشأ يف رثك هنكلو مجرلا هدجن كربخأ

 ىلع هميقن ءيش ىلع عمتجنلف اولاعت انلق .دحلا هيلع انمقأ فيعضلا انذخأ

 لاقف مجرلا ناكم دلجلاو ميمحتلا انلعجف 000 فيرشلا

 مجرف هب رمأف ا ذإ كرمأ ايحأ نم لوأ ينإ مهللا» : #4 هللا لوسر

 < رتکلآ يف نوُعرَسب کیا کن ال لوسا هايل 0 زع هللا لزنأف
 مكرمأ ناف لب ًادمحم اوتئا :لوقي ( ُهوُدُخَم اده رشیتوآ نإ :هلوق ىلإ

 نمو :یلاعت ۰ هللا لزناف اورذحاف مجرلاب مكاتفأ نو هوذخف دلجلاو میمحتلاب

 لزا اک 4 نوزیگلا مه کیو هلا لر آمي رکتب رک
 مه کيو لا امن اب مگ رل نمو» < شی مي

 0 لاق .ةدات3: باحصا يف ٤۲۸ص يذمرتلا للع حرش يف بجر نبا رکذو

 .ها .شمعالاو ةداتق ثیدحل ظفحلا ءيس رمعم للعلا يف

 خيشو هخيش يف حرصي نولوقي هتنعنع نولبقي نيذلاو) ديلولا ةنعنع هيف ثيدحلاو
 . . ثيدحتلاب ديلولا حيرصت هيفو ربرج نبا هجرخأ لوق اأو . . حرصی مل ديلولاو (هخيش

 بيس ركذ هيف سيل هيف حرص يذلا اذه عوضوملاو) طقف يعازوألا يف ديلولا حرص
 . (لوزنلا

 .ها .اهب جاجتحالل حلصت لوزنلا ببس يف ريرج نبا اهركذ ةريثك قرط كانه نكلو
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 دولجم ممحم يدوهيب هیفو : ۲۱۳ص ٤ج دواد وبآ هجرخآ ثیدحلا

 نباو ۰۲4ص ۸ج يقهيبلاو ۰۲۸ص ٤ج دمخأ مامإلاو .ةفيصولا ىلع

 ."ص ۳ج متاح يبأ نباو ۲۵6 و ۲۳۳ص ج ريرج

 ۱ :تایالا لوزن يف رخآ بیس

 نبا نع ۲۸۱ص ٤ج حیحصلا لاجر هلاجر دتسب دواد وبآ جرخآ

 اذإ ناکف ةظيرق نم فرشآ ريضنلا ناکو . ریضنلاو ةظيرق تناك :لاقآ سابع

 يدون ریضنلا نم لجر لتق اذإو هب لتق ریظنلا نم ًالجر ةظيرق نم لجر لتق

 نم الجر ريضنلا نم لجر لتق ل يبنلا ثعب املف «رمتلا نم قسو ةئامب
 : تلزنف هوتأف 5 يبنلا مکنیبو اننیب :اولاقف هلتقن انیل هوعفدا :اولاقف ةظيرق
 :تلزن مث سفنلاب ست طسقلاو 4 مت کا تنکع نو

 د و

 ۱۷ص ۸ج يئاسنلاو ۳۳۰ص ٣ج د واد وبآ ًاضيأ هجرخأ تيدجتلا 5

 «١75ص دوراجلا نباو ۳4۰ص نآمظلا دراوم یف امك نابح نباو

 ٣ج متاح يبآ نباو ۲4۲ص ج ریرج نباو ۱۹۸نص ۴ج ينطقرادلاو
 نبا حیرصت اهیفو 1٩ص اج ماشه نبا ةريس يف امك قاحسإ نباو «٤ص

 تكسو دانسإلا حيحص :لاقو ا مكاحلاو «ثيدحتلاب قاحسإ

 ۱ 2 .يبهذلا هيلع

 ناذه عمتجا نوکی دقو: : ۱۱ص red RY كك ول فانتا لاق 98

 ها . ملعأ هللاو هلك كلذ يف تايآلا هذه تلزنف دحاو تقو يف نايبسلا

 نع كامس ةياور نم هنأل فيعض سابع نبا ثيدح نأ رهظ مث لوقأو :

 ةركنم يهو ۳ نع نيضحلا نب دواد ةياور نمو: «ةبرطضم يهو ةمركع

 ۱ .د دوا ييآ و يتينملا نبا نغ نا ازيملا يف امك:
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 انئدح يدزألا دمحم نب هللادبع انربخأ : 47٠ ص دراوملا - نابح نبا

 نب دامح انثدح ليعامسإ نب لمؤم انأبنأ يلظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ

 ناك :لاق ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم انثدح ةملس

 05 يبنلل اهولعجف اهنوري ةرجش مظعأ اورظن ًالزنم لزن اذإ كي هللا لوسر

 لزان وه امنیبف «ةرجشلا لظ يف كلذ دعب هباحصأ لزنيو اهتحت لزنيف
 نم فیسلا ذخاف ىبارعأ ءاج ذإ اهيلع فيسلا قلع دقو ةرجش تحت

 كعنمي نم دمحم ای :لاقف هظقیأف مئان وهو جب يبنلا نم اند مث ةرجشلا

 لأ آم لب لوسا ای : لجو زع هللا لزنأف «هللا» : 5 يبنلا لاقف ينم

 ياتار ھا تن اف لمف ل نإ كي ني کنی
 .ةيآلا

 يف يبهذلا ظفاحلا هيف لاق ورمع نب دمحم ناف نسح ثيدح اذه

 1 هظفح 1 رع لاا نب لمؤمو ثيدحلا نسخ هنإ نر

 . هیودرم نبأ دنسب ريثك نبا هركذ سايإ

 *ىلاعت هلوق

 .۸۳ ةيآلا 4 نا تب شفت هت کز دور ل 1 لر ایم و

 انئدح قلع توام انئدح انثدح : ۲۳ص ۳ج متاح نبأ نبا

 ل :لاق يمدقملا يلع نب رمع ۱

 میس ادل ٠ : هباحصأو يشاجنلا يف ةيآلا هذه تلرن : لاق ریبزلا نب هللادبع

 - 1م

 .ةيآلا 1 عال ت ي تاك کر لا 1 لنآ ام

 ا "دنسلا اهب ريثك نبا ظفاحلا هقاس دقو ريبك ظفاح وهو متاح

 هلاجرو رازی اور 4۱۹ص ٩ج دئاوزلا عمجم يف نمشیهلا لاقو " يئاسنلل
 ۰ ات

 : .هب يلع نب ورمع ثیدح نم ريسفتلا يف يئاسنلا هجرخأ (۱)
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 يلع نب ورمع هخيش نع دنسلا اذهب هص ۷ج ريرج نبا هجرخأو

 .سالفلا وهو

50 
 ۸۹ ةيالا  مکییهآ ترم سر نم

TT ۱ا : ۸۲ص  
 نع ةريغملا ىب أ نب ناميلس نع ةنييع نب نايفس انث يدهم نب نمحرلادبع

 یو :لاق سابع .نبا نع ريبج نب دیفس

 . 4 کی اهآ نوبت ام طسوآ نم :تلزتف ةدش هيف ًاتوق هلهأ توقی لجرلا

 . يسبعلا ةريغملا يبل نب ناميلس الإ حيحصلا لاجر هلاجر ثيدحلا اذه

 .عفرلا مكح هل لوزنلا بابسأ يف وه لوقأو .دانسإلا حيحض فوقوم

 مقر )401/٠١ ريرج نباو (۱۹۲/۱) قازرلادبع هجرخأ :ثيدحلا

 نع ةريغملا يبأ نب ناميلس نع يروثلا نايفس قيرط نم امهالك 4
 .مهتوق :لاف 4 مکیلهآ نوعی ام طسآ نيل :ریبج نب د لعنت

 ملس نب ماكح قیرط " نم YET) مقر 0۱£ ) ريرج نبا هجرخأو,

 ريبكلاو دبعلا ىلع رحلا نولضفي اوناک ظفلب ریبج نب ديعس نع نامیلس نع

 .ةيآلا تلزنف ريغصلا ىلع

 ني يس نع تاغ نب صفح رب نم مح يل نب یا 2
 ۳ رات مكاو :لاق ةريغملا

 ثايغ نب صفحو منا نب ماكحو يروثلا ها اوج ابآ ۳1 حضتيو .
 مهفلاخو ؛السرم ریبج نب دیعس نع ريا يبآ نب. نامیلس نع هورر

 نبا نع ریبج نب ديعس نع ةريغملا يبأ نب ناميلس نع ءاورف ةئيع نب نايفس

 .ًالوصوم هركذف سابع



 ٠١١ ةدناملا ةروس

 حجرأ ریبج نب دیعس نع هاور نم ةياورف حیجرت نم دب ال ناك ناف

 2 هللاو يروثلا نايفس مهنمو ًاددع رثكأ مهنأل

 ۱ : یلاعت هلوق

 ۰۹۱ و ٩۰ ناتیالا « ي قلا لمَ نی شی لو اصلا رییبلاو رمخلا اإ

 انثدح :لاق يئادصلا يلع نب نيسحلا انثدح :۳4ص ۷ج ريرج نبا

 ريبج نب ديعس نع هيبأ نع موثلك نب ةعيبر انثدح :لاق لاهنملا نب جاجح
 اوبرش رانصنالا لئابق نم نيتليبق يف رمخلا ميرحت لزن :لاق سابع نبا نع
 ىري مهنم لجرلا لعج اوحص نأ املف ضعبب مهضعب ثبع اولمث اذإ ىتح

 يف سيل ةوخأ اوناكو نالف يخأ اذه يب لعف :لوقيف هتيحلو ههجوب رثألا

 يف تعقو ىتح اذه يب لعف ام ًاميحر ًافوژر يب ناك ول هللاو نئاغض مهبولق

 م لَك :هلوق ىلإ 4 یار را تإ :ىلاعت هللا لزنأف نئاخضلا مهبولق
 موي لتق نالف نطب يف يهو سجر يه :نيفلكتملا نم سان لاقف 4 رب
 تحمل لی اونم تل لَ لع سل : هللا لزنأف دحأ موي نالف 0 ردب

 .ةيآلا € أَوْمِمَط امیف

 لاقو ۲۸۹ص ۸ج يقهيبلاو ۱۲ص ٤ج مکاحلا هجرخآ 506

 لاجر هلاجرو تربت هاور :۱۸ص الج دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا

 .جیحما

 م هو

 ۱ .ةقث وهو
 .توبكنعلا ةروس يف دعس ثيدح هللا ءاش نإ يتأيسو .

 ۱ ۱ | :ىلاعت هلوق
 ٩۳. ةيآلا 4 ني ايف گام تحمل ليمو انماء تبدل َلَع ىلا

 :انربخآ ىيحي وبأ ا نب دمحم ينثدح :۳۹ص ج يراخبلا

 يقاس تنك :هنع هللا يضر سنأ نع تباث انثدح ديز نب دامح انثدح نافع
 کپ هلل لوسر رمأف خیضفلا ذئموی مهرمخ ناکو ةحلط يبآ لزنم يف موقلا



 ةدناملا ةروس ۱۰

 جرخا :ةحلط وبآ يل لاقف :لاق تمرح دق رمخلا نإ الأ يداني ًايدانم
 دق :موقلا ضعب لاقف ةنيدملا ككس يف ترجف اهتقرهف تجرخف ءاهقرهأف

 تحمل اولیعو اوما تیذلا لع سیل :هللا لزنأف مهنوطب يف يهو موق لتف

 .ةيآلا « اویل ايف حاج

 ۱۳ج ملسمو ۳4۸ص ٩ج ریسفتلا يف يراخبلا ًاضيأ هجرخآ ثیدحلا

 .۱۱۱ص ۲ج يمرادلاو ۲۲۷ص ۳ج دمحأ مامإلاو ۳4۹ص

 نباو ۳۷ص ۷ج رر نا ‹هححصو ۹۸ص .4ج يذمرتلا جرخأو 1

 نم هلثم ۳۰ص ۳ج متاح يبأ نباو 40 و ۳۳۳ص دراوملا يف امک نابح
 1 فلک 5

 5 ءاربلا تیدح

 و ۲۷۲ و ۲۳4ص اج دمحأو ۹۸ص ٤ج هححصو يذمرتا حرخاو ۱

 - .بارطضا نع ۶ هلامس ور" يفو نا

 ۱ : یلاعت هلوق

 ۰ ١ ةيآلا یک 1 ايشا نع اولس ال ۳۳ ترذدلا بای ٠

 نوت نب دیلولا نب رذنم انثدح :٩۳4ص ۹ج يراخبلا

 هنع هللا يضر سنأ نع سنأ نب ىسوم نع ةبعش انثدح يبأ انثدح يدوراجلا

 ام نوملعت ولا :لاق :طق اهلثم تعمس ام ةبطخ هه يبنلا بطخ :لاق

 لي هللا لوسر باحصأ ىطغف. :لاق.«ريثك .متيكبلو ًاليلق متكحضل ملعأ
 و : ةيآلا هذه تلزنف نالف :لاق يبأ نم جد لاقف نینخ مهل «مههوجو

 نع ةدابع نب حورو رضنلا هاورو 4 وش کل ب هيفا نع نع اش

5 ۰ 

 نم ا قاحسإ ابآ ۳ ةبعش 3 055 - (Y1 ىلعي ا دنسم يف تدجو م )۱0 ۱

 ۱ .ال :لاق ؟ءاربلا



 ۱۰۳ ۱ ةدئاملا ةروس

 ٤ج يذمرتلا هجرخأو ۱۲ و ۱۱ص ۱۵ج ملسم هجرخآ ثیدحلا

 .۸۰ص ۷ج ریرج نباو ۲۰۱ص ۳ج دمحأ مامالاو 44ص

 انثدح لهس نب لضفلا ينثدح :"١6ص 9ج هللا همحر يراخبلا لاق

 هللا يضر سابع نبا نع ةيريوجلا وبأ انثدح ةمثيخ وبأ انثدح رضنلا وبأ
 نم :لجرلا لوقيف ا ی موق ناك :لاق امهنع
 'ةيآلا هذه مهيف هللا لزنأف ؟يتقان ني تل لس لوقیو ؟يبآ

 نم غرف یتح 4 3و 2و دن دو هبفآ خم ازفک ا ۶ اما لا ایا

 ۱ .۳۷ص ۳ج متاح يبأ نبا هجرخأ ثيدحلا .اهلك ةيآلا

 نسحلا نب يلع نب دمحم ينثدح :۸۲ص ۷ج هللا همحر يربطلا لاق
 دايز نب دمحم نع دقاو نب نيسحلا انربخأ لاق يبأ تعمس لاق قيقش نب
 سانلا اهيأ اي» :لاقف يج هللا لوسر انبطخ 'لوقي ةريره ابأ تعمس .لاق
 اي ماع لك يفأ :لاقف يدسألا نصحم مافف «جحلا مکیلع هللا بتك
 متكرت مث تبجو ولو تبجول معن تلق ول ينإ امأ» :لاقف ؟هللا لوسر

Eما م  Eرم  
 نع اوت ال اونم تذل اجا :ىلاعت هللا لزنأف «مهئایبنآ ىلع مهفالتخاو
 .ةيآلا رخآ ىلإ € 1 مل دم یورو

 .ملسم يف ثیدحلا لصاو ۱۰۹ص ٤ج ةميزخ نبا هجرخآ ثیدحلا

 نابآ نب ییحی نب ایرکز انئدح :۸۲ص ۷ج هللا همحر ریرج نبا لاق

 عیطم وبأ انث :لاق رمغلا يبآ نب نمحرلادبع ديز وبآ انث :لاق يرصملا
 :لاق رماع نب میلس ينث :لاق ورمع نب ناوفص نع ییحی نب ةيواعم

 بتک» :لاقف سانلا يف ب هللا لزسر ماق :لوقی يلهابلا ةمامآ اب تعمس
 مالک العف :لاق ؟ماع لك يفآ :لاقف بارعالا نم لجر ماقف «جحلا مكيلع
 لاقف ملكت مث ًاليوط ثکمف بضغتساو بضغأو تکسأو هيي هللا لوسر
 معن لوتآ نأ كنمؤيأ اذام كحيو» ٠لاقف اذ انأ يبارعألا لاقف «لئاسلا نم»

 ةمئأ مكلبق نیذلا كلهأ امن] هنإ الآ مترفكل تبجو ولو بجول معن تلق ولو
 اهنم مكيلع تمرحو ضرألا يف ام عيمج مكل تللحأ ينأ ول هللاو جرحلا



 ةدئاملا ةروس ١

 تلا اي :كلذ دنع ىلاعت هللا لزنأف :لاق «هيف متعقول فخ عضوم

 .ةيآلا رخآ ىلإ € ... َنَع الكت ال اوما

 نب انث حور عابنزلا وبأ انئدح :185ص' ۸ج هللا 9 يناربطلا .لاقو

 هنع ىور رمغلا يبأ نب نمحرلادبع هب رمغلا يب ,أ نب ديز وبأ انث جرفلا

 عيطم وبأو تاعباتملاز دهاوشلا يف حلصي وهف ۰ «ربتعم هقثوي ملو ةعامج

 ربتعي ثيدحلاو ثيدحلا نسح هنأ رهاظلاو هيف فلتخم ىيحي نب ةيواعم

 .ىرت امك ةريره يبأل ًادهاش

 . ءازهتسا لأسي مل ةفاذح نب هللادبع وهو لوألا نال تانا ةثالث هذهف

 ببس عيمجلا نوكي نأ عنام ال :"ه١ص ٩ج حتفلا يف طفاحلا لاق نکل

 ٠ ةرثك ببسب تلزن اهنأ لصاحلاو :۳۵۲ص لاقو .ملعأ هللاو اهلوزن

 نع تنعتلا ليبس ىلع 0 «ناحتمالاو ءازهتسالا ليبس ىلع امإ «لئاسملا

 ها .ةحابإلا ىلع ناكل هنع غ لأسي 7 ول يذلا ءيشلا

 + ىلاعت لوق 5 ۱

 نا ر دو نع نا a يي كي i 7 اج

 کیت ال 4 نرو :یلاعت هلوق ىلإ تیالا © مَع غ ن نم نارْحاء وأ مکن لذع اوڏ اود

 ۱ ۱:۸ - ۱۰۹ ةيآ نم 4 لأ أ

 مدآ نب ىيحي انثدح :هللادبع نب ع لاقو ۳۳۹ص ج يراخبلا ۳

 نب ديعس نب كلملادبع نع مساقلا يبأ نب دمحم نع ةدئاز يبأ نبا انئدح

 مهس ينب نم لجر جرخ :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع هيبأ نع ريبج
 املف ملسم اهب سيل ضرأب يمهسلا تامف ءادب نب يدعو يرادلا ميمت عم

 امهفلحأف بهذ نم ًاصوخم ةضف.نم "ماج. اودقف هتكرتب امدق

 م يدعو مع نم هانعتبا :اولاقف ةكمب نس دجو مث و. هللا لوسر ۱
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 ۱۰۵ ةدناملا ةروس

 ماجلا نأو امهتداهش نم قحأ انتداهشل افلحف يمهسلا ءایلوآ نم نالجر
 کل کی ُةَدْبَع انماء بلا اماكي# :ةيالا هذه تلزن مهیفو :لاقو مهبحاصل
 .© تم ی 2

 انثدح ةظفل ينعأ هثدح هخيش نأب يراخبلا حيرصت هيف سيل ثيدحلا

 :لاقف خيراتلا يف فنصملا هجرخأ دق :حتفلا يف ظفاحلا لاق نكل تعمسو

 هلوقب ربعي هنأ نم ةرم ريغ هتررق ام يوقي امم اذهو ينيدملا نب يلع انثدح

 وأ رظن هدنع هدانسإ يف نوكي ثيح نكل اهعمس يتلا ثيداحألا يف يل لاقو
 يف اهذخأ يتلا ثيداحألا يف اهب ربعي هنأ معز نم امأو تفوقوم نوكت ثيح

 .ليلد هيلع سيلف ةلوانملا وأ ةركاذملا

 نسح ثيدح اذه :لاقو ۱۰۱ص 4ج يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا -
 يقهيبلاو ۱۱۵ص ۷ج ريرج نباو ۳۳۷ص ۳ج دواد وبأ هجرخأو «بيرغ



 ماعنألا ةروس ۱٩

 تم Ce iy 85 GONE 200 كس اس 00

 ص ۰ © ااش رات اک

 :ىلاعت هلوق

 - د 2 ر رع شيل e م کم ها سرا :

 .۵۲ ةيآلا € مهو ودرب وثملاو رد مهر نودي زا درطن الو

 نع نمحرلادبع انثدح برح نب ريهز انثدح : ۱۸۷ص 16ج ملسم

 ناكو مهنم دوعسم نباو انآ ةتس يف تلزن :لاق < يا دبی حمد

 5 020 .ءالوه يندت :هل اولاق نوکرشملا

 نع يدسالا هللادبع نب دمحم انثدح ةبيش يبأ نب ركب وبآ انثدح

 ةتس هلو يبنلا عم انك :لاق دعس نع هيبأ نع حيرش نب مادقملا نع ليئارسإ

 تنكو :لاق انيلع نوئرتجي ال ءالؤه درطا : ل يبنلل نوكرشملا لاقف رفن
 يف عقوف امهيمسأ تسل نالجرو لالبو ليذه نم لجرو دوعسم نباو انأ

 :لجو زع هللا لزنأف هسفن ثدحف عقي نأ هلل ءاش ام كو هللا لوسر سفن

 ۲۰۲ص ۷ج ريرج نباو ٤۱۲۸ مقر هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 تكسو امهطرش ىلع حيحص :لاقو ۳۱۹ص ٣ج كردتسملا يف مكاحلاو

 متاح يبأ نباو ۳4۱ص و ۳4۵ص اج ةيلحلا يف میعن وبأو يبهذلا هيلع

 .لوزنلا بابسآ يف يدحاولاو ۷۲ص ۳ج

 ۷ج ريرج نباو ۷۲ص ٣ج متاح يب نباو دمحأ مامإلا جرخأو



 ۱۷ ماعنألا ةروس

 ؛دوعسم نبا ثیدح نم هوحن ۱۸۰ص ٤ج ةيلحلا يف میعن وبأو ۲۰۰ص

 حیحصلا لاجر دمحأ لاجر :۲۱ص ۷ج دئاوزلا عمجم يف يمشيهلا لاقو

 .ةقث وهو سودرک ريغ

 ۱ :یلاعت هلوق

 ۱۲۱ ةيآلا < ِدَّْْع و م اني اڪ أت الو»

 انثدح ليئارسإ انأ :لاق ريثك نب دمحم انثدح :۵۹ص ۲ج دواد وبأ

 لإ حول طی َنِإَوط :هلوق يف سابع نبا نع ةمركع نع كامس
 : هللا 0 هولكف متنأ متحبذ امو هولكأت الف هللا حبذ ام 00 5 مهیآیزآ

 .4 هيَ هللا منا ر ر اي اولکصأت الو»

 ۲ج هریسفت يف ریثک نبا ظفاحلا لاقو .حیحصلا لاجر هلاجر ثیدحلا

 ریرج نباو ۰۳۱۷۳ مقر هجام نبا هجرخأو «حیحص هدانسا اذهو : ۱۷۱ص

 الك يف لاقو ۲۳۱ و ۱۱۳ص ٤ج مکاحلا هجرخأو ۱۸ و ۱۲ص ۸ج

 ثیدحلا لوقأو .يبهذلا هيلع تكسو ملسم طرش ىلع حیحص :نیعضوملا

 «دنسلا اذهب فیعض ثیدحلاف ةبرطضم يهو ةمرکع نع كامس ةياور نم

 ریسفتلا يف يئاسنلا هجرخأ ام اهنم ةيجحلا ىلإ اهب يقتري دهاوش هل نكلو
 .(؟45/) دواد وبأو (؟ل4 ص/ )١



 . فارعألا ةروس

 :ىلاعت هلوق

 ۳۹4 ءم هد ۳ ص. 0 20072 20

 .۳۱ ةيآلا © اكو رسم لک دنع تیز اوُدُخ مد قَبْي»

 ةملس نع ةبعش انثدح ردنغ انثدح هل ظفللاو عفان نب ركب وبأ ينثدحو .ح

 تناك :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع نيطبلا ملسم نع ليهك نب
 ىلع هلعجت ًافاوطت ينريعي نم :لوقتف ةنايرع يهو تيبلاب فوطت .ةأرملا

 .هلحأ الف هنم ادب امف . .هلک وأ هضعب ودبي مويلا لوقتو اهجرف

 .* اراک جسم م لک دی تیز :ةيآلا هذه تلزنف

 «ريرج نباو ىئاسنلا ىلإ 5١١ ص ۲ج ريثك. نبا ظفاحلا هازع ثيدحلا

 .لوزنلا بابسأ يف يدحاولا هجرخأو ۱3۰ص ۸ج ريرج نبا يف وهو

 تلزن هيفو هب ةبعش قيرط نم :۳۲۰ و ۳۱۹ص ۲ج مكاحلا هجرخأو
 ۱ .ةيآلا هذه

 ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق مث 4 هلأ ةر مع نم ف |
 اذهل ًاعم اتلزن نيتيآلا لعلف يبهذلا هيلع تكسو هاجرخي ملو نيخيشلا طرش

 .ملعأ هللاو ببسلا

 :ىلاعت هلوق

 .۱۷۵ ةيآلا € اَهْنِم غلَساف ياء تيتا



 ۱۹ فارعالا ةروس

 نب دلاخ انثدح یلعالادبع نب دمحم انئدح :يئاسنلا مامالا لاق

 :لوقی مصاع نب عفان تعمس :لاق ءاطع نب ىلعي ينربخآ ةبعش انث ثراحلا

 يف تلزن .ةيآلا € اهن سا ات هی :یلاعت هلوق يف هللادبع لاق

 ۱ . ةيمأ
 روصنم نع ةيعش انث لضفملا نب رشب ان ڈ ةدعسم نب ديمح انثدحو . .ح

 :هللادبع نع قورسم نع یحضلا يبأ نع

 EG اك نيد عناق لح نب ,oy .ح

 .ورمع نب هللادبع نع مصاع ينبا عفانو بوقعي نع نايفس يبأ نع فيطغ

NO. Ok. ON. 



 لافنألا ةروس ۱1۰

 ت
 .۱ ةيآلا J ¢ لوستلاو ی لاتنألا لف اقتالا نع كولي

 نع “شايع نب ركب وبأ ان بيرك وبأ انثدح :۱۱۰ص ٤ج يذمرتلا
 تثج ردب موي ناك امل :لاق هيبأ نع دعس نب بعصم نع ةلدهب نب مصاع
 وحن وأ نيكرشملا نم يردص ىفش دق هللا نإ :هللا لوسر اي تلقف فيسب
 نأ ىسع :تلقف ««كل الو يل سيل اذه» :لاقف فيسلا اذه يل به ءاذه

 ينتلأس كنإ» :لاقف كلب لوسرلا ينءاجف يئالب يلبي ال نم اذه ىطعي
 < لات نع کواس :تلزنف لاق «كل وهو يل راص دق هنأو يل سیلو
 .ًاضيأ دعس نب بعصم نع كامس هاور دقو حيحص نسح ثيدح اذه

 نإ توبكنعلا ةروس يف يتأيس امك ًالوطم ملسم هجزخآ ثيدحلا
 ۳۱ و ۳۰ص ٣ج دواد وبأ هجرخأو 6۶6 و ۰۳ص ۱۲ج ًارصتخمو هللا ءاش

 .۲۲۲ص ۲ج متاح يبأ نباو ۲۳۹ص ۱ج يسلايطلاو

 ۱۳۳ص ۹ج ريرج نباو ۲۲۹ص اج ىقهيبلاو ۱۳۲ص ۲ج مكاحلاو

 .يبهذلا هيلع تكسو مكاحلا هححصو ۳۱۲ض ۸ج ميعن وبأو

 حيحص هباتكو هظفح ءاس ربك امل دباع ةقث همسا يف فلتخم )۱(



 ١١١ لافنألا ةروس
 _________ 

  [1 1 Nبس بان ايا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذز 1 1 ذز

۰ 

 . :رخآ بيس

 هلاجر :۹۲ص ج يمثيهلا لاقو ۳۲4ص هج دمحأ مامإلا جرخأ

 امك ۱۰ص نابح نباو تاقث نيقيرطلا لاجر :لاق ٣۲ص الج اذكو تاقث

 ۳۲۹٣ و ۱۳۹ و ۱۳۵ص ۲ج مكاحلاو ۱۷۲ص ٩ج ريرج نباو «دراوملا یف

 ؛نیعضوملا يف يبهذلا هيلع تكسو ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو

 45 يبنلا عم انجرخ :لاق تماصلا نب ةدابع نع ۲۹۲ص ج يقهيبلاو

 ةفئاط 0 ودعلا ىلاعتو كرابت هللا مزهف سانلا ىقتلاف ًاردب هعم تدهشف

 هنوعمجیو هنووحپ ركسعملا ىلع ةفئاط تبكأف نولتقيو نومزهي مهراثآ يف

 ليللا ناك اذإ ىتح ةرغ هنم ودعلا بيصي ال ي هللا لوسرب ةفئاط تقدحأو

 اهانیوح نحن : مئانغلا اوعمج نيذلا لاق ضعب ىلإ مهضعب سانلا ءافو

 :ودعلا بلط يف اوجرخ نيذلا لاقو «بيصن اهيف دحأل سيلف اهانعمجو

 اوقدحأ نيذلا لاقو «مهانمزهو ودعلا اهنع انيفن ءانم اهب قحأب متسل

 2 لا ا و : © هللا لوسرب

 هی لاقنلآ لك لا نع کی هاتو ولس ۵ :تلزنف هب انلغتشاو هر نا نيضي

 ىلع هي هللا لوسر اهمّسقف 4 كيب تا اونیساو هلآ نام لو
 .دمحأ ظفل اذه ثیدحلا «نیملسملا نيب قافو

 :هیبنت

 ا تمامآ | يبأ نع ارم قيرط ۰ تماصلا نب ةدابع ثيدح

 آسم يآ قی نم اهل وحكم قيل ع م قا
 ۱ .ةمامآ يب ني عمسي مل وهو

 مث «هيبأ نع متاح ي يبأ' نبا لوق نم بيذهتلا بيذهت يف ام ىلع ًادامتعا اذه :تلق )١(

 داؤف دمحم قيقحتب 6۰۳ص ۱ ج ملسم حیحص ىف ثيدحتلاب هحيرصت تدجو

 . يقابلادبع



 لافنألا ةروس ۱ ۱۲

 دراوم يف امك 4۳۱ص نابح نباو ۲۹ص ۳ دواد وبآ جرخأو

 يف هححصو ۳۲٩ و ۲۲۱ و ۱۳۲ص ۲ج كردتسملا يف مکاحلاو نآمظلا
 هححصو ۲۹۱ص "ج يقهيبلاو ١۷١ص ٩ج ریرج نباو «عضاوم ةئالثلا

 ۲۸4ص ۲ج ریثک نباو .يبهذلا هيلع تكسو هباوص ۱۷۱ص ۲ج مکاحلا

 سابع نبا نع هوجرخأ ءالؤه لک هیودرم نباو *""يئاسنلا ىلإ هتبسن دازو
 .ةدابع ثيدح وحن

 ان :لاق ةيقب نب بهو انثدح :۲۹ص ۳ج هللا همحر دواد وبأ لاق
 موي ي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ةمركع نع دواد نع دلاخ
 مزلو نایتفلا مدقتف :لاق «اذکو اذک لفنلا نم هلف اذکو اذک لعف نم :ردب

 اءدر انك :ةخيشملا تلاق مهیلع هللا حتف املف اهوحربي ملف تایارلا ةخيشملا

 چ نايتفلا ىبأف ىقبنو منغملاب نوبهذت الف انيلإ متثف متمزهنا ول مكل

 هلی لات يف لا نع كولي :یلاعت هللا لزنأف انل كي هللا لوسر
 0 ا لب تب نم كر كأ اك :ىلاعت هلوق ىلإ 6 ون
 ينوعيطأف ًاضيأ كلذكف مهل ًاريخ كلذ ناكف :لوقي 42 َنوُهرَكَل نیم
 .مكنم اذه ةبقاعب ملعأ ينإف

 ةمركع نع دنه يبأ نب دواد ان :لاق میشه ان بويأ نب دايز انثدح

 اذكو اذك هلن ًالبتق لتق نم" :ردب موي لاق ي هللا لوسر نأ سابع نبا نع
 .مدقت دقو متأ دلاخ ثيدحو ءهوحن قاس مث «اذكو اذك هلف ًاريسأ رسأ نمو
 هللاو عيمجلا يف تلزن ةيآلا درك نأ عنام ال ذإ نيببسلا نيب يب يفانت الو

 .ملعأ

 کی اي کنش قل مک تیک خاک همت نإ
 ۱ و 5 ةيالا +0۵ > ندم

 .ريسفتلا نم اله ص اج يئاسنلا و )۱(



 ۱۱۳ لافنألا ةروس
 سس سس سس

 باطخلا نب رمع ينثدح سابع نبا ينئدح لیمز وبأ يفنحلا كامس انثدح

 رظنو فينو ةنامثلث مهو هباحصأ ىلإ هك يبنلا رظن ردب موي ناك امل :لاق

 هيدي دم مث ةلبقلا 95 يبنلا لبقتساف ةدايزو فلأ مه اذإف نيكرشملا ىلإ

 يتدعو ام ماما نيأ مهلل» :لاق مث هرازاو هژادر هیلعو

 «ادبآ ضرألا يف دبعت الف مالسالا لهأ نم ةباصعلا هذه كلهت نإ كنإ مهللا

 ركب وبآ هاتأف هژادر طقس یتح هوعدیو لجو زع هبر ثیغتسی لاز امف :لاق

 اك ىلا :لاق مث هئارو نم همزتلا مث هادرف هءادر ذخأف هنع هللا يضر

 ESET زلجد زع هللا لزنأو كدعو ام كل زجنیس هنإف كبر كتدشانم

 ركذز یو تزد ةكيتلملا نی باب ميس يآ مکن بایت کیر

 .نارمع لآ ةروس يف همامتب مدقت دقو ثيدحلا

 نسح :لاقو يذمرتلاو ۸۵ و ٤۸ص ۱۲ج ملسم هجرخأ ثيدحلا

 ۲۸۲ص ۲ج ريثك نبا ظفاحلا هازرعو ۱۱۲ و ۱۱۱ص ٤ج بيرغ حيحص

 ۰۲۳۰ ص ٣ج متاح ا نباو «ینیدملا نب ىلع هححصو :لاقو دواد يبال

 ۰ ۱۸۹ص ۹ج ريرج نباو

 :ىلاعت هلوق

 .15 ةيآلا € مريد رنیمو مهلت نمو

 نب رشب انثدح يرصملا ماشه نب دمحم انئدح : ٩۳ص ۲ج دواد وبأ

 :ردب موي يف تلزن :لاق ديعس ىبأ نع ةرضن ىبأ نع درد انئدح لضفملا

 ..© ويرد رنیموت مهلت نمو

 ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو ۳۲۷ص ۲ج مكاحلا هجرخأ ثيدحلا

 ۲ج ريثك نبا ظفاحلا هازعو ۲۰۱ص" ۹ج ريرج نباو. يبهذلا هيلع تكسو.

 يفني ال هلک-اذهو :لاق" مث“ انرکذ" نم عم هیودرم نباز يئاسنلا ىلإ ۲۹۵ص

 لوزن بيس ناك ناو ردب : :لهأ ريغ ىلع ًامارح فحزلا نم رارفلا نوكي :نأ

 تفحرلا نم زارفلا نأ نم مدقتملا ةريره يبأ ثیدح هيلع لد امك مهيف ةيآلا

 ش . ملعأ هللاو روهمجلا بهذم وه امك تاقبوملا نم
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 :ىلاعت هلوق

 .۱۷ ةيآلا € ضر هلا کیلو تیر دل کمر امو#

 مارهبام نب دمحأ انثدح :۲۲۷ص ۲ج هللا همحر يناربطلا لاق

 ينثدح يرجشلا ىيحي نب ميهاربإ انث يطافسألا ديزي نب دمحم انث يجذيألا

 نايفس نب دوسألا ىلوم ديزي نب هللادبع نع يعمزلا بوقعي نب ىسوم انث يبأ
 ناك امل :لاق مازح نب ميكح نع ةمثح يبأ نب ناميلس نب ركب يبأ نع

 ا ءابصحلا نم ًافك ذخأف كو هللا لوسر رمأ ردب موي

 تمر 3 کمر مو :لجو زع هللا لزنأف انمزهناف ؛هوجولا تهاشا :لاقو

 رها ككل
 هلعل :لوقأو «نسح هدنس :۸4ص ۲ج عمجملا يف يمثيهلا لاق

 لاق «يطافسألا ديزي نب دمحم دانسالا لاجر كيلاو .هریغل نسح هنأ دصقی

 ؛فیعض :متاح وبأ لاق يرجشلا ىيحي نب ميهارباو «قودص :متاح وبآ

 ًابلق ىمعأ رأ مل :يذمرتلا ليعامسإ وبأ لاقو «مكاحلاو نابح نبا هقثوو

 اذهف دعس نب ميهاربإ مكثدح :لاقف دعس نب ميهاربإ مکندح :هل تلق «هنم

 .فيعض وهف رسفم حرج

 :متاح وبأ لاق «يرجشلا دابع نب دمحم نب ىيحي وهو هدلاوو

 :اذه دعب بيذهتلا يف ظفاحلا لاق .تاقثلا ىف نابح نبا هركذو .فيعض

 ًاريرض ينغلب اميف ناكو طيلاغأو ريكانم هثيدح يف يجاسلا :لاقو :تلق

 . بیذهتلا بیذهت نم .ها . نقلي

 يف حلصی نأ هيف حجارلاو .هيف فلتخم يعمزلا بوقعی نب یسومو
 ۱ . تاعیاتملاو دهاوشلا

 دن یهو اتا لاجو نذل قایق نب دوسالا نوع ةيزي نب ادب ام ا

 . ها . شیرق ءاملع نم ناك يرهزلا لاقف ةمثح يبأ نب نامیلس نب ركب بأ امأو .

 یار و ی همس منا يتاربطلا تا نو نو ی ب اردتم

 .ًاليدعت الو ًاحرج هيف اركذي ملو ۲۸۸ص ٩ج يومحلا نانلیلا مجسمو 4 ۰۲ص



 ١١6 ش لافنألا ةروس

 دهاوشلا نم هل ام لجأ نم ثيدحلا نسح هلعل يمثيهلا نإ :انلقو

 .يلعل لاق كلی يبنلا نأ سابع نبا نعو هلوقب هبقع دق هنأل ؛تاعباتملاو

 موقلا نم دحأ يقب امف موقلا هوجو هب ىمرف هلوانف ؛ىصح نم ًافك ينلوان»

 هللا کلر تیر ذإ کمر امو# :تلزنف ءابصحلا نم هانيع تألتما الإ

 . حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور :لاق مث .ةيآلا € نیر

 اهنأ هيبأ نع بيسملا نب ديعس نع ۳۲۷ص ۲ج مكاحلا ىور دقو

 طرش ىلع ثيدح اذه :لاقو فلخ نب يبأ ي يبنلا ىمر امل تلزن

 . يبهذلا هيلع تكسو «نیخیشلا

 مکاحلا ىلإ هوزع دعب ۲۲۹ص ۲ج هللا همحر ريثك نبا ظفاحلا لاق

 ًاضيأ بيرغ نيمامإلا نيذه نع لوقلا اذهو يرهزلاو تسلا نب ديعس نع

 امك ةصاخ هيف تلزن اهنأ ال هتلوانت اهمومعب ةيآلا نأ ادارأ امهلعلو ًادج

 ۱ ها . مدقت

 یلعت هلوق
 ۱٩. ةيآلا 4 منا ماج دن حيف نإ»

aنب ميهاريإ نع مدآ نب ییحی انثدح  

)۲( ۰, 
 ا ات بو ل ور ل

 0 مسجد ایت دف : هللا «ةادغلا هنحأف فرعت :

 و نر 0 نيخيشلا طرش و ثيدج اذه :لاقو مکاحلا

 هيلع تکسو يرالاطرش ىلع ثیدحلاف ةيلعث نبا هللادبعل ملسم جرخي .

انسإ يف عیکو نبا وه : لاق لعاف 7۳۳۳ ۷0
 نی ن ثيدحلا نکل فيعض وهو هلبق هد

 ۱ ۱ يرمزا ىلإ 38 قرط نم

۱ 23 



 لافنألا ةروس ۱۹۹

 ریسفتلا يف يئاسنلل ۲۹۹ص ۲ج ریسفتلا يف ريثك نبا ظفاحلا هازعو يبهذلا
 .لوزنلا بابسأ يف يدحاولا او

 :یلاعت هلوق

 مقر بم هلا تاک اَمَو ميف تاو مهد هلا تاڪ او
 .۳۳ ةيآلا 469 رب

 ىبأ انئدح ذاعم نب هللاديبع انثدح ا انثدح :۳۷۸ص ٩ج ي راخبلا
 هلل يضر كلام نب سنأ عمس يدايزلا بحاص ديمحلادبع نع ةبعش انئذدح

 اك طاف كا یو اذه ناك نإ ملل :لهج وبأ لاق :لاق هنع
  مهبّذعل هل هنأ تاك وو :تلزتف .میلآ باذعت انتئا وأ ءامسلا نم ةراجح

 ها میم الأ هل ار( هویت کک ا تك و يف د تا

 هخيش يخأ رضنلا نب دمحم هخيش قيرط نم ۳۷۹ص اا ثيدحلا
 ٣ج متاح يب أ نباو ۱۳۹ ۱۷ج ملسم هجرخأو قباسلا ثيدحلا يف دمحا .

 .لوزتلا بابسأ يف يدحاولاو ۲4۲ص

 :رخآ بیس

 روصنم نب دمحآ انثدح :۲۳۵ص ٩ج هللا همحر ریرج لاق
 سابع نبا نع ليمز يبأ نع ةمركع انث : لاق ةفيذح وبآ .انث . : لاق يدامرلا

 لوقيف كيبل كل كيرش ال كيبل :نولوقی تيبلاب نوفوطي اوناک نيكرتشملا نأ
 ا ی م مو ' :نولوقيف «دق دق» : 5 يبنلا

 تاو ْمُهبِْذَمِل هلا تاک امو : هللا لزنأف كنارفغ کک :نولوقيو كلم
 مهيف ناك :سابع نبا لاقق 6€ هوس "مهر بیم هلآ تا او پف
 مو :رافغتسالا يقبو ولت يبنلا بهذف :لاق رافغتسالاو هللا يبن بو
 ةر اراك و رارعلا دجنتلا نع. توب مقر هلآ میری الأ ره
 .ایندلا باذع كاذو :لاق ةرخآلا باذع اذهف :لاق « نوت الإ E نإ

 ۲4۱ص ۳ج متاح يبأ نبا هجرخأو نسح ثيدح اذه



 ۱۷ لافنألا ةروس

 اسم انا اهسامهتاو اذهو اذه يف تلزن ةيآلا نوكت نأ عنام الو

 .ملعأ هللاو ءةيآلا لوزنل

 :ىلاعت هلوق

 نی مڪي لكي ناب افن كي تكل م ع هلل تن نتا

 ۱ 1 .55 ةيآلا < کام اون ةرياَص

 هللادبع انربخأ يملسلا هللادبع نب ىيحي انثدح :۳۸۲ص ٩ج يراخبلا

 ةمركع نع تيرخلا نب ريبزلا انربخأ :لاق مزاح نب ريرج انربخأ كرابملا نب
 دود دورن مکن کی نإ» :تلزن امل :امهنع هلا يضر سابع نبا نع

 نم دحاو رفي.الأ مهيلع ضرف نيح نيملسملا ىلع كلذ قش بیام اویل

 رام کرآ لو کن هلا َفَنَح تلا :لاق فيفختلا ءاجف ةرشع

 ۳۳ص ۳ج ةيلاعلا بلاطملا يف امك هيوهار نبا ا ثيدحلا

SIنا : هللا لزن ناف  Keنباو ۰۳۵۹۰ ص دوراجلا نباو ءةيآلا ¢  

 »۰ ص ١٠ج ريرج نباو ۰ ٦۷٦ص ۱ج ماشه نبا ة هريس يف امك قاحسإ

 ."74ص هج ةبيش يبأ نب ركب وبأو "44ص ۲ج دواد وبأو

 0 هلوق

 بر نع لار | انثدح . یوم نب هلادیبع انثدح دوعسم نب ديعس انثدح

 eT كموق a یرانالا يف لإ هل لز

 زع هللا لرنأف ها لوسر و :لاق ٠ تي لور رابع

 راصتخاب ريبكلاو طسوألا يف ينازيطلا هاور :۲۸ص الج عمجملا يف يمثيهلا لاق (۱)

 .عامسلاب حرص .دقو قاحسإ نبا ريغ غ حیحصلا لاجر طسوالا لاجرو



 لافنألا ةروس ۱۱۸

 ضرع تودي ضرالا يف تن ىح یرتآ اب نأ ی تاک ام :لجو
 منم ثم نم ارت :هلوق ىلإ + دک ۶ ورع هاو ايف رجال دي هاو ايدل

 اد ني ايي نأ دك 0 :لاق < بل ال

 . ؟كنالخ

 یلع :تلق يبهذلا لاقو هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه

 ها .ملسم طرش

 دمحأ مامولاو ۰۳ص ٣ج دواد وبأو ۰۸۷ص ۱۲ج ملسم جرخآ دقو

 ثیدح نم ٤٤ص ١٠ج يربطلاو ۰۱۹ص ٤ج متاح يبأ نباو ۳۱ص اج

 7 :یاجت هلوق دنعو نارمع لآ ةروس يف مدقتملا باطخلا نب رمع
eهو ر 4  

 .هوحن € نوئیغتسل

 : یلاعت هلوق

 4 نم رکن © يطع ّباَدَع ذأ ايف مکمل قبس و هلأ نم تك اول
 1٩. و 7۸ ناتيآلا 40 مسي ومع هلا کر لآ اکو اب الکع مع

 نع حلاص يبآ نع شمعألا نع مالس انثدح :۱۹ص ۲ج يسلايطلا
 لاقف اهوباصأف مئانغلا ىلإ سانلا لجعت ردب موی ناك امل :لاق ةريره يبأ

 ناکو «مکریغ سوژرلا دوس دحأل لحت ال ةمينغلا نإ» : 6# هللا لوسر
 هللا لزنأف اهتلکأف ران تلزنو اهوعمج ةمينغ اومنغ اذإ هباحصاو ب يبنلا

 .نيتيآلا رخآ ىلإ بس أ ن تنك اول :ةيآلا هذه

 ۱۱۳ص ٤ج حیحص نسح ثیدح :لاقو يذمرتلا هجرخآ ثیدحلا

 نابح نباو «يئاسنلاو دمحآ هاور :هیلع قلعملا لاقو ۳۵۸ص دوراجلا نباو

 ٤ج متاح يبأ نباو ۰4ص ١٠ج ریرخ نباو «دراوملا نم م

 .۲۹۲ضص ٤ج راثآلا لکشم يف يواحطلاو ۲۹۰٠ص “ج يقهيبلاو ۲۰ص ۱

 نی و خیشلا انثدح :۹٩۳۲ص ۲ج هل همحر مکاحلا لاق

 نب هلادیبع انث يدع نب ؛ ايركز انث يرهوجلا ناذاش نب دمحم انأبنأ «قاحسإ

 ناك :لاق ةمثيخ نع ةرم نب ورمع نع ةسينأ يبأ نب ديز نع يقرلا ورمع



 ۱۹۹ لافنألا خروس

 د

 :دعس لاقف هومتشف ًايلع اوركذف رفن يف هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس

 لف هلل لوسر عم ايند انبصأ انإف كَ هلل لوسر باحصأ نع ًالهم

 مع باع من امي كتل قبس لأ عن تنك کول : لجو زع هللا لزنأف
DOهنإ هللاوف : ی لا ا تنس لادم سس سر  

 مث كحضلا هالعتسا ىتح دعس كحضف «سنخألا كيمسيو كضغبي ناك

 غلبي ال مث و ا :لاق

 .ىرخأ ةملك ركذو هتنامأ كلذ

 .هاجرخي ملو نيخيشلا رب ىلع عجم كيج اذه

 ٤ج ةيلاعلا بلاطملا يف امك هيوهار نب قاحسإ هجرخأ ثيدحلا

 . ۰٥۱ص

 0 OR ا

 .ردب ىراسأ نأش يف نآرقلا قفاو رمع

 : یلاعت هلوق

 .۷۵ ةيآلا € وا بلک يف سنی َلَرَأ ی رای اورو

 نبا نع ةمركع نع ""ككامس نع نامیلس انثدح : 9١ص ۲ج يسلايطلا

 ىتح ضعب نم مهضعب ثروو هباحصأ نيب ٤ هللا لوسر ىخآ :لاق سابع

 اوثراوتو كلذ اوكرتف © ملا يك يف ضن لر مطب را الأ :تلزن
 ۱ ا

 : ۲۸ص ۷ج دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا ,لاقو يناربطلا هاور ثيدحلا

 يف مكاحلا هاورو 0 e يبأ نبا هاورو «حیحصلا نت 0

 ىلإ هب يقتريو ريبزلا ثيدح هل دهشي ثيدحلا نكلو ةبرطضم ةمركع نع كامس ةياور (۱)

 ملعأ لاو ةحصلا "



 لافنألا ةروس ۱۳۰

 لیدعت الو حرجب رکذپ مل كلذكو يكدفلا ةقدض نب دمحم نع ليدعت الو

 «يبهذلا هيلع تكسو .«دانسالا حيحص :لاقو ماوعلا نب ريبزلا ثيدح نم

 نبا هجرخأو ۰۲4ص ٤ج ماوعلا نب ريبزلا ثيدح نم متاح ي يبأ نبا هجرخأو

 دجأ مل ثراحلا نب ىسيع هيفو ريبزلا نبا ثيدح نم 6۸ص ١٠ج ريرج
 نكل ؛ناسللاو نازيملا الو ةعفنملا ليجعت الو بیام بیذهت يف هتمجرت
 یور ثراحلا نب یسیع ۲۷4ص ج متاح يبأ نبال لیدعتلاو حرجلا يف
 هنع تلأس : نمحرلادبع لاق مث ةيش يبأ نبا دج ةبيش وبآ هنع یور ..نع

 ريرج نبا دنع وهو .ال مأ وه وهأ يردأ الف .هب سأب ال :لاقف ةعرز ابأ

 . ةيآلا هذه ی دنعو 4 راز ترب

“Ox Ok. Ox 



 ۱۲۱ ةبوتلا ةروس

 1 و ور 2-223

VERON) >.اا  SAGE 

 را چ ادو 0

 :یلاعت هلوق

 15: ةيآلا هلی نم نك ارل دملا هاو جالا لی مما

 ةبوت وبأ انثدح يناولحلا يلع نب نسح ينثدح :۲۵ص 31ج ملسم

 ينثدح :لاق مالس ابأ عمس هنأ مالس نب ديز نع مالس نب ةيواعم انثدح

 يلابأ ام :لجر لاقف يج هللا لوسر ربنم دنع تنك :لاق ریشب نب نامعنلا

 الآ يلابأ ام :رخآ لاقو .جاحلا يقسأ-نأ الإ مالسإلا دعب ًالمع لمعأ الأ

 داهجلا :رخآ لاقو .مارحلا دجسملا رمعأ نأ الإ مالسإلا دعب ًالمع لمعأ

 دنع مكتاوصأ اوعفرت ال :لاقو رمع مهرجزف .متلق امم لضفأ هللا ليبس يف

 تلخد ةعمجلا تيلص اذإ نكلو «ةعمجلا موي وهو لو هللا لوسر ربنم
 رو جالا هَ عاجل : لجو زع هللا لزنأف هیف متفلتخا اميف هتيتفتساف
 هللادبع هينثدحو .اهرخآ ىلإ ةيآلا 4 ركل ولو اب نم ننک ال دما

 هنأ دیز ينربخآ ةيؤاعم اثثدحأ ناسح 0 ينثدح :يمراذلا نمحرلادبع نب

 ربنم دنع تنك :لاق ریشب نب نامعنلا ينثدح :لاق مالس ابآ عمس

 ۲ج ريثك نبا ظفاحلا لاقو ٩ ظ :
 نب ,نامعنلا نع ربثك يبأ نب .ىحي نع رمعم انربخأ :قازرلادبع لاق 41سم
 ىلإ نيقيرطلا نم ٩٩ص ۱ج ريرج نبا هجرخأو «هب هنع هللا يضر ريشب
 9 - ۳م 4ج متاح يبأ نبا هجرخأو نام

 ص ؛ج دمحا هجرخأ ثیدحلا



 ةبوتلا ةروس ۱۳۲
 ۳-در

 ديز نع نیصح انربخآ میشه عمس يلع انئدح :۱۵ص ٤ج يراخبلا
 ام :هل تلقف هنع هللا يضر رذ يبأب انآ اذإف ةذبرلاب تررم :لاق بهو نب
 لاو :يف ةيواعمو انأ تفلتخاف ماشلاب تنك :لاق ؟اذه كلزنم كلزنأ
 يف تلزن :ةيواعم لاق < وا ليس يف اَجيوُِفُي الو هاو بها ترکی
 ىلإ بتکو كلذ يف هنیبو ينيب ؛ ناکف مهیفو انيف تلزن :تلقف «باتکلا لهأ
 اهتمدقف ءةنيدملا مدقأ نأ نامثع يلإ بتکف «ينوكشي هنع هللا يضر نامثع
 نامشعل كلذ ترکذف كلذ لبق ينوري مل مهنأک یتح سانلا يلع رثکف
 ولو لزنملا اذه ينلزنآ يذلا كاذف بيرق تنکف تیحنت تئش نإ :يل لاقف
 عیار تل يشيع ىلع اورق

 هجرخأو ۳۹۳ص ۹ج ریسفتلا باتك يف يراخبلا هداعآ ثیدحلا

 ٤ج متاح يبآ نباو ۱۲۲ص ١٠ج يربطلاو لوزنلا تاس يف يدحاولا
 .56 ص

 ٠ : ىلاعت هلوق

 5إ ات اوني مل در اوي اهتم ارظفأ ن تا ىف دز نک رت
 .۵۸ ةيآلا 9©4 د روطخس وطي مه

 انربخأ اشم ۵ هفت نیم نب هللادبع ان انثدح :۳۲۰ص 6٠ج يراخبلا 0

 :لاقف لا لرش 1 لح :لاقف علا ا يذ ل هللادبع اوت

 هقنع برضآ ينعد : :باطخلا نب رمع لاق «لدعا مل اذإ لدعی نم كليو»

 همایص عم همايصو هتالص عم هتالص مکدحآ رقحی ًاباحصأ هل نإف هعد»-: لاق

 هيف دجوي الف ةذلق يف رظني ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوفرمی

 هيف دجوي الف هفاصر يف رظني مث ءيش هيف دجوي الف هلصن يف رظني مث ءيش
 مهتبآ ‹مدلاو ثرقلا قبس دق ءيش هيف دجوي الف هيضن يف رظني مث ءيش



 ةبوتلا ةروس ۱۳۳
a mm 

 ةعضبلا لثم :لاق وأ ةأرملا يبدث لثم هييدث :لاق وأ هيدي ىدحإ لجر

 .«سانلا نم ةقرف نيح ىلع نوجرخي «ردردت

 تلزنف :لاق 2 هللا لوسر هتعن يذلا تعنلا ىلع لجرلاب ءيج هعم انأو

 .( بتا يف قریب ن مینر :مهيف
 ريرج نباو ۱4۷ص ١٠ج فنصملا يف قازرلادبع هجرخأ ثيدحلا

 .۷٥ص ٤ج متاح يبأ نباو لوزنلا بابسأ يف يدحاولاو ۱۹۷ص ١٠ج

 ش ۱ : یلاعت هلوق

 یو نا لك بر شون اًنكح کر وقيل رها نيلّو»
 ۱ .50 ةيآلا 463 نوبت مک ءولوسرو

 هللادبع انثدح ىلعألادبع نب سنوي انثدح :۱۳ص ٤ج متاح يبأ نبا

 :لاق رمع نب هللادبع نع ملسأ نب ديز نع دعس نب ماشه ينربخأ بهو نب
 ال ءالؤه انئارق لثم تيأر ام :اموی سلجم يف كوبت ةوزغ يف لجر لاق

 كلذ غلبف فک هللا لوسر نربخأل قفانم كنكلو تبذک :سلجملا

 هللا لوسر ةقان بقحب ًاقلعتم هتيأر انأف :هللادبع لاق نآرقلا لزنو لب يبنلا

 «بعلنو ضوخن انك امنإ هللا لوسر اي :لوقي وهو ةراجحلا هبكنت

 .«نوءزهتست متنک هلوسرو هتايآو هللابأ » :لوقی هلو هللا لوسرو

 ملسم هل خرخي ملف دعس نب ماشه الإ حیحصلا لار هلاجر ثیدحلا
 ۱۷۲ص .١٠ج هقيرط نم يربطلا هجرخأو «نازیملا يف امك دهاوشلا يف الا

 اب رب فی اللا ' :ىلاعت هلوق

 .۷۳ ةيالا < أوُرَفَكَو رقکلا همك اوُلاَك دلو الت ام هلی توفي

 ٠ :لاق ميهاربا نب قاحسإ نب بویآ يتئدح (۳۹۳/۱8) ريرج نبا لاق



 ةبوتلا ةروس ۱۳

 ریبج نب ديعس نع كامس نع ليئارسإ انئدح :لاق ءاجر نب هللادبع انئدج
 هنإ) :لاقف ةرجش لظ يف ًاسلاج ي هللا لوسر ناك :لاق سابع نبا نع
 نأ ثبلي ملف ؛هوملكت ال ءاج اذإف ناطيش ينيعب مكيلإ رظنيف ناسنإ مینی
 تنأ ينمتشت مالع» :لاقف كي هللا لوسر هاعدف قرزأ لجر علط

 اولعف امو اولاق ام للاب اوفلحف هباحصأب ءاجف لجرلا قلطناف «؟كباحصاو

 ىلإ اج مهتعن مث < ال6 6 و تن تولع : هللا لزنأف مهنع زواجت ىتح
 ۱ .ةيآلا رخآ

 يبآ نبا لاق قربطلا خف زا ار افا نب 2
 نب هللادبعو : ًاقودص ناك :لاقو هفرعف ضال هتركذو ة ةلمرلاب هنع انبتک : متاح

 : متاح وبآ لاقو ليئارسإ نع ثیدحلا نسح :ةعرز وبأ لاق ورمع .وبأ ءاجر
 ٠ .ةقث :نایفس نب بوقعی لاقو اضر ةقث ناك

 :یلاعت هلوق

 .۷۹ ةيآلا « بدم ف نوا نم طلا تورم تلا ۱

 وه نامعتلا وبآ انئدح ديعس نب هللاديبع انثئدح :۲6ص ٤ج يراخبلا ,
TTا ل  

 لجر ءاجف «لماحن انك ةقدصلا ةيا تلزن امل :لاق هنع هللا يضر دوعسم

 :اولاقف ءعاصب قدصتف لجر ءاجو «يئارم :اولاقف ريثك ءيشب قدصتف -
 نم َنيِعَوُطْمْلا کرم کی )ی ماده م نع يدخل هلا نإ

 .ةيآلا € ره دهج الا د نود ل تل قدس ب دملا

 يق ملسم هجرخأو ۰4۰۰ ص . 4ج ريسفتلا باتك يف هداعأ ثيدحتلا و

 ۳ زیرج نبأو ۰۷۳ص جا متاح يبآ نباو ۱۰8ص ¥ ةاكزلا:باتك ..

 ١١٤ص دراوملا يف امك نايح نباو 9١ص ۲ج يسلايطلاو ٦۰۱۹ص

 .لوزنلا بابسأ يف يدحاولاو

 2 .. :ىلاعت هلوق ...

 .۸4 ةيآلا < بأ تان می ربح لع لص الو» _



 ۱۳۵ ةيوتلا ةروس
mm 

 نع ديعس نب ىيحي انثدح :لاق ددسم انثدح :۳۸۱ص ٣ج يراخبلا

 يفوت امل يبأ نب هللادبع نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نع هللاديبع

 ,هیف هنفكأ كصيمق ينطعأ هللا لوسر اي :لاقف يجب يبنلا ىلإ هنبا ءاج

 يلضأ ينذآ :لاقف ءهصيمق هي يبنلا هاطعأف .هل رفغتسأو «هيلع يلصأو

 :لاقف هنع هللا يضر رمع هبذج هيلع يلصي نأ دارأ املف هنذآف هيلع

 ««نيتريخ نيب انأ» :لاقف «نيقفانملا ىلع يلصت نأ “كاهن دق هللا سيلأ

 50 : یلاعت هللا لاق

 لا رف نلف 73 بس 0 وف 5 نإ ! مک رینکک A 52 با فسا

 . € ادب تا مبني رع 1 ل ا : : تلزنف هيلع ىلصف .4 مَ

 ءزجلا نم ٠۳(٤ اهنم ةحيحص نم عضاوم يف يراخبلا هركذ ثيدحلا

 ۱۳۱ص" ۱۷ج و ۱۷ص 6١ج ملسمو ۰۳۸۰ص ۱۲ج و 4۰۹صو .عساتلا

 "4ج يئاشنلاو .حیحص نسح ثیدح اذه :لاقو ۱۱۹ص ٤ج يذمرتلاو

 ریرج نباو ۰۱۸ص ۲ج دمحآ مامالاو ۰۱۵۲۳ مقر هجام نباو ۰۱۳ص

 ۱ ۱ ۰۷ص 4ج متاح يبأ نباو ۰ هص ١٠ج

 ٤ج يذمرتلاو ۰۰۷ص ٩ج و ۷۱٩ص ۲ج يراخبلا هجرخاو

 يبآ نباو ۲۰۵ص ۱۰ج ريرج نباو ۰۱۲ص ١ج دمحآ مامالاو ۰۱۱۸ص

 نم ۵۵۲ص ۲ج 2 نبا ةريس يف امك قاحسإ نباو ۰۷۷ص ٤ج متاح

 .هوحن رمع ثيدح

 ۱ ۱ ..:یلاعت هلوق

 م مع اش ا ع اشر لإ ا 51 تت د رخي
 مع نم و 2 هم 4 وب ۰

ر ا هک ب لاك ات ارج متهج مهنوأمو ٌسْجِ
 

TT TS 

 ثيح لاكشإلا باوج لصحم يأ تا .هأ . عطقني نل ءاجرلا نأو .عنم الأ لَو يبنلا

 ؟كاهن دق هللا سيلأ :لاق



 ةبوتلا ةروس ۱۳۹

 بعک نب هللادبع نب نمحرلادبع ينربخآ :لاق باهش نبا نع سنوي ينربخآ
 مدق امل لوقی كلام نب بعک تعمس :لاق بعک نب هللادبع نأ كلام نب

 اوقفطف نوفلخملا هءاج كلذ لعف املف سانلل سلج كوبت نم ب هللا لوسر
 مهنم لبقف «الجر نينامثو ةعضب اوناکو هل نوفلحیو هيلإ نورذتعی

 ها ىلإ مهرثارس لکوو مهل رفغتساو م و ی 3 هللا لوسر

 : . يتيدخ هتقدصو

 يناده نأ دعب طق ةمعن نم يلع هللا معنآ ام لاو :بعك لاقف

 كلمأف هتبذک نوكأ الأ ٍ هللا لوسر يقدص نم يسفن يف مظعأ مالسالل

 20 لزنأ نيح اوبذك نيذلل لاق هللا نإ :ءاوبذك نيذلا كله امك

 سرم مَع نع اوضرعتل ملل مبنا اڌ مک لب َنوُيِظطَيَس :دحأل لاق
 وءم م يَ ع موی و

 لوق ىلإ 463 یک و واڪ اپ مرج منهج هام شجي مل مع وامژ
 .4 ملا رزق نع شزب ل هلآ کر : ىلاعت

 ب نبا وه يربطلا خيش سنويو حيحصلا لاجر هلاجر ثيدحلا
 هوحنو :هللا هظفح انخيش لاق .يليالا ديزي نبا وهو بهو نبا خيش سنويو

 باب تا اد ر بعك ثیدحت ماتخ يف يراخبلا حیحص يف

 ۱ .كوبت 3

 ۱ : یلاعت هلوق " ۱

 ۳ ةيآلا 4 کرنل ارفعي نأ اونم تیلو یل تک ان)

 : لاق ميهاربإ نب بوقعي 00 قاحسإ انثدح : ٥٠٤ص ۳ج يراخبلا
 نع بيسملا نب ديعس ينربخأ :لاق باهنش نبا نع .حلاص نع يبأ يتدخل"

 دجوف هو هللا لوسر هءاج ةافولا بلاط ابأ ترضخ هامل هنأ هربخأ هنأ هيبأ
 5 هللا لوسر لاق ةرّيغملا نب ةيمآ يبأ نب هللادبعو مأشه نب :لهجم ابآ هالتع

 وبأ لاقف «هللا دنع اهب كل دهشأ ةملك هللا الإ هلإ ال لق مع ايد :بلاط يبأل

 ملف «بلطملادبع ةلم نع بغرتآ بلاط ابأ.اي :ةيمأ يبآ نب-هللادبعو لهج

 بلاط وبأ لاق ىتح ةلاقملا كلتب نادوعیو هيلع اهضرغي هو هللا لوسر لزي

 لاقف هللا الإ هلإ ال :لوقي نأ ىبأ بلظملادبع ةلم ىلع وه مهملك ام رخآ



 ۱۳۷ ةبوتلا ةروس

 هيف یلاعت هللا لزنأف «كنع هنأ مل ام كل نرفغتسال هللاو امآ» : ب هللا لوسر

 ۱ . ةیالا

 : تلزن فر ٤۱۹ص اهنم حيحص نم عضاوم يف هجرخأ ثيدحلا

 نی قيم وأ اراك زر هکر اورِفْفَتْسَي نأ اوما لَو و امه
 نم یی ال گنج :تدزنو 403 رسل تح محض مبنا مک ترب ام دعب

 ۲۱6ص ١ج ملسم هجرخأو ۰۱۲4ص ١٠ج و 0 هج € تبين

 4۱ص ١١ج ریرج نباو ٤٤ص هج دمحأو ۰۷۶ص ٤ج يئاسنلاو

 ۱۰۲ص ٤ج متاح يبآ نباو ۰۹۸ و ۹۷ج تافصلاو ءامسالا يف يقهيبلاو

 كج ال كل .ةيالا نذل تک :لوزن هيفو

 یی
 : یلاعت هلوق

 ةعاكس وعلا بذل راک جهم لا لع هلا بات دَ

 ت ۱ افي 4 ۳۹ ات انما تب دا یاد :یلاتعس هنوف ىلإ تلا

 ۱۱٩ - ۱۱۷ تايآلا قرأ

 ۳ دا لام نب بک بم مر نع باه ی نم لبق

 7 يا ا ا ل

 يف تفلخت, ينأ ريغ كوبت ةوزغ يف الإ اهازغ ةوزغ يف ا هللا لوسر نع

 ريع ديري هك هللا لوسر جرخ امنإ ءاهنغ فلخت ًادجأ بتاعن ملو ردب ةوزغ ٠

 عم..تدهش.دقلو «داعیم ريغ ىلع مهودع نيبو مهنیب هللا عمج یتح شيرق

 اهب يل نأ بحآ امو مالسالا یلع انقئاوت نيح.ةبقعلا.ةليل و هللا لوسر .

 نكأ مل نيأ يوبخ نم ناک ءاهنم سانلا يف زكذأ رذب تناك ناو ردب دهشم

 تيمتجا ام: هللاو. «ةوزغلا .كلت یف هنع تفلخت نيج رسيا الو .ىوقأ طق 1

 نكي.ملو .ةوزغلا كلت يف امهتعمج ىتح طق ناتلحار هلبق يدنع

 اهازغ ةوزغلا كلت تناك ىتح اهريغب ىرو الإ ةوزغ ديري ب هللا لوسر



 ةبوتلا خروس ۱۳۸

 ریثک ًاودعو ًازافمو ًاديعب ًارفس لبقتساو دیدش رح يف لي هللا لوسر

 ديري يذلا ههجوب مهربخأف یهوزغ ةبهأ اوبهأتيل مهرمأ نيملسملل ىلجف
 ناويدلا ديري - ظفاح باتك مهعمجي الو ريثك ج هللا لوسر عم نوملسملاو

 هيف لزني مل ام هل ىفخيس هنأ نظ الإ بيغتي نأ ديري لجر امف :بعك لاق -

 لالظلاو رامثلا تباط نيح ةوزغلا كلت يي هللا لوسر ازغو شا يحو
 مهعم زهجتأ يكل ودغآ تقفطف هعم نوملسملاو ب هللا لوسر زهجتو

 يب ىدامتي لزي ملف هيلع رداق انأ :يسفن يف لوقأف ءًائيش ضقأ ملو عجرأف

 ضقأ ملو ءهعم نوملسملاو ب هللا لوسر حبصأف ءدجلا سانلاب دتشا ىتح

 دعب تودغف مهقحلأ مث نيموي وأ مويب هدعب زهجنآ : تلقن ًائيش يزاهج نم
 ضقأ ملو تعجر مث تودغ مث ًائيش ضقأ ملو تعجرف ءزهجتأل اولصف نأ

 مهكردأف لحترأ نأ تممهو وزغلا طرافتو اوعرسأ ىتح ىتح يب لزي ملف ءائيش

 جورخ دعب سانلا يف تجرخ اذإ تنكف كلذ يل ردقي ملف «تلعف ينتيلو

 هيلع ًاصومغم ًالجر الإ ىرأ ال ينأ يننزحأو مهيف تفطف ي هللا لوسر
 5 هللا لوسر ينركذي ملو «ءافعضلا نم هللا رذع نمم ًالجر وأ «قافنلا

 لاقف «؟بعک لعف ام» :كوبتب موقلا يف سلاج وهو لاقف كوبت غلب ىتح
 ذاعم لاقف هفطع ىف هرظنو هادرب هسبح هللا لوسر اي :ةملس ينب نم لجر

 تکی ارت هيلع الع انا لا :لؤضو اي لف اه نع ليج نب
 . و هللا لوسر

 «يمه ينرضح ًالفاق ا ا :كلام نب بعك لاقو

 كلذ ىلع تنعتساو ًادغ هطخس نم جرخأ اذامب لوقأو بذكلا ركذتأ تقفطف

 حاز ًامداق لظأ دق 9 هللا لوسر نأ :ليق املف «يلهأ نم.يأر يذ لكب

 دجسملاب أدب رفس نم مدق اذإ ناکو. ءًامداق و هللا لوسر حبصأو ءهقدص:

 اوقفطف: نوفلخملا ةءاج كلذ لغف املف «سانلل سلج مث «نیتعکر .هيف عکریف .

 . مهنم لبقف ءالجر نينامثو ةعضب اوناكو «هل نوفلحيو هيلإ نورذتعی "

 هللا ىلإ مهرئارس لكوو «مهل رفغتساو مهعيابو «مهتيتالع كلَ هللا لوسر .
 يشمأ تئجف «لاعت» :لاق مث بضغملا مسبت مسبت هيلع تملس املف ةتئجف



 ۱۳۹ ۱ ةبوتلا ةروس
 11 ل و

 ؛كرهظ تعتبا دق نكت ملأ كفلخ ام» :يل لاقف «هيدي نيب تسلج ىتح

 ايندلا لهأ نم كريغ دنع تسلج ول هللا لوسر اي هللاو ينإ ىلب :تلقف

 دقل هللاو ينكلو ًالدج تيطعأ دقل هللاو «رذعب هطخس نم جرخاس ينآ تیارل

 نأ هللا نکشویل ينع هب یضرت بذک ثیدح مویلا كتثدح نئل تملع

 هيف وجرال ينإ ؛هيف يلع دجت قدص ثیدح كتئدح نئلو «يلع كطخسی
 رسیآ الو یوقآ طق تنك ام هللاو ال ءرذع نم يل ناك ام لاو ال «هللا وفع

 مقف .قدص دقف اذه امأ» : ل هللا لوسر لاقف «كنع تفلخت نيح ينم

 :يل اولاقف ينوعبتاف ةملس ينب نم لاجر راثو تمقف .«كيف هللا يضقي ىتح

 ترذتعا نوكت الأ تزجع دقلو اذه لبق ًابنذ تبنذأ تنك كانملع ام لاو

 رافغتسا كبنذ كيفاك ناك دق نوفلخملا هيلإ رذتعا امب ب هللا لوسر ىلإ

 بذكأف عجرأ نأ تدرأ ىتج رو اولاز ام هللاوف «كل دينو هللا لوسر

 الاق نالجر عن :اولاق ءدحأ يعم اذه يقل له :مهل تلق مث «يسفن

 نبا ةرارم :اولاق امه نم :تلقف كل ليق ام لثم امهل ليقف تلق ام لثم

 ادهش دق نيحلاص نيلجر يل اوركذف «يفقاولا ةيمأ نب لالهو يرمعلا عیبرلا
 ل هللا لوسر ىهنو «يل امهوركذ نيح تيضمف ةوسأ امهيف يل ًردب
 سانلا انبنتجاف هنع فلخت نم نيب نم ةئالثلا اهيأ ءانمالك نع نيملسملا

 ىلع انثبلف «فرعأ يتلا يه امف ضرألا يسفن يف تركنت ىتح انل اوريغتو
 انأ امأو «نايكبي امهتويب يف ادعقو اناكتساف يابحاص امأف ةليل نيسمخ كلذ
 نيملسملا عم ةالصلا دهشأف جرخأ تنكف «مهدلجأو موقلا بشأ تنكف

 وهو هيلع ملسأف گل هللا لوسر ينآو دحأ ينملكي الو قاوسالا يف فوطأو

 مأ يلع مالسلا درب هيتفش كرح له :يسفن يف لوقأف ةالصلا دعب هسلجم يف

 «يلإ لبقأ يتالص ىلع تلبقأ اذإف رظنلا هقراسأف هنم ًابيرق يلصأ مث ءال

 سانلا ةوفج نم كلذ يلع لاط اذإ ىتح ينع ضرعأ هوحن تفتلا اذإو

 يلإ سانلا بحأو ىمع نبا وهو ةداتق ىبأ طئاح رادج تروست ىتح تيشم

 له هللاب كدشنأ ةداتق ابآ اي :تلقف مالسلا يلع در ام هللاوف هيلع تملسف

 هل تدعف تكسف هتدشنف هل تدعف «تکسف «هلوسرو هللا بحأ ينملعت

 تروست ىتح تيلوتو يانيع تضافف ملعأ هلوسرو هللا :لاقف «هتدشنف



 ةبوتلا ةروس ۱۳۰ ٠

 ماشلا لهأ طابنآ نم يطبن اذإ ةنيدملا قوسب يشمآ انآ امنیبف :لاق رادجلا

 قفطف كلام نب بعک ىلع لدي نم :لوقی ةنيدملاب هعیبی ماعطلاپ اومدق نمم
 امآ : هیف اذإف ناسغ كلم نم ًاباتک يلإ عد ينءاج اذإ ىتح هل نوريشي سانلا
 الو ناوه رادب هللا كلعجي ملو كافج دق دق كبحاص نأ ينغلب دق هناف. , دعب

 تممیتف ءالبلا نم ًاضيأ اذهو :اهتأرق امل تلقف كساون انب قحلاف «ةعيضم
 اذإ نیسمخلا نم ةليل نوعبرآ تضم اذإ یتح اهب هترجسف رونتلا اهب

 «كتأرما لزتعت نأ كرمأي ي هللا لوسر نإ :لاقف ينينأي 428 هللا لوسرب
 ىلإ 280 اهبرقت الو اهلزتعا لب ءال :لاق ؟لعفأ ذام مأ اهقلطأ :تلقف

 ىتح مهدنع ينوكتف كلهأب يقحلا يتأرمال :تلقف كلذ لثم يبحاص
 .رمألا اذه يف هللا يضقي

 اي :تلاقف يب هللا لوسر ةيمأ نب لاله ةأرما تءاجف :بعك لاق -
 ؟همدخأ نأ هركت لهف مداخ هل سيل عئاض خيش ةيمأ نب لاله نإ هللا لوسر
 ام هللاو ءيش ىلإ ةكرح هب ام هللاو هنإ :تلاق «كبرقي ال نكلو .ال» :لاق

 ول :يلهأ ضعب يل لاقف ءاذه هموي ىلإ ناك ام هرمأ نم ناك ذنم يكبي لاز

 نأ ةيمأ نب لاله ةأرمال نذأ امك كتأرما ىف © هللا لوسر تنذأتسا

 وقيام ىنيراي ابو هوك هلا لوسو اهن تاقا او : تلف مدخن
 لايل رشع كلذ دعب تثبلف ؟باش لجر انأو اهيف هتنذأتسا اذإ كو هللا لوسر

 املف ءانمالك نع ي هللا لوسر ىهن نيح نم ةليل نوسمخ انل تلمك ىتح

 امنيبف ءانتويب نم تيب رهظ ىلع انأو ةليل نيسمخ حبص رجفلا ةالص تیلص
 يلع تقاضو .يسفن يلع تقاض دق :هللا ركذ يذلا لاحلا ىلع سلاج انأ

 حاص «ملس لبج ىلع ىفوأ خراص توص تعمس «تبحر امب ضرألا
 ٠ هنأ تفرع دقو ًادجاس تررخف :لاق ءرشبأ كلام نب بعك اي هتوض یلعاب
 رجفلا ةالص ىلص نيح انيلع هللا ةبوتب كو هللا لوسر نذأو. جرف ءاج دق“.

 لجر يلإ ضكرو «نورشبم يبحاص لبق بنهذو اننورشبي سانلا بهذق
 نم عرسأ توصلا ناكو «لبجلا ىلع ىفوأف ملسأ نم عاس ىعسو «اسرف"

 امهايإ هتوسكف يبوث تعزن ينرشبي هتوص تعمس يذلا ينءاج املف «سرقلا

 تقلطناو ءامهتسبلف نيبوث ترعتساو «ذئموي امهريغ كلمأ ام هللاو «ةارشبب



 ۱۳۱ ةبوتلا ةروس

 :نولوقي ؛ةبوتلاب ينونهي ًاجوف ًاجوف سانلا يناقلتيف و هللا لوسر ىلإ
 اذلف دجسملا تلخد یتح :بعک :لاق «كيلع هللا ةبوت كنهتل

 ينحفاص یتح لورهب هللاديبع نب ةحلط يلإ ماقف سانلا هلوح ي هللا لوسر
 لاق ةحلطل هاسنآ الو «هریغ نیرجاهملا نم لجر يلإ ماق ام هللاو «ينأنهو

 قربی وهو ي هللا لوسر لاق لَو هللا لوسر ىلع تملس املف :بعك

 ناكو «كمأ كتدلو ذنم كيلع رم موي ريخب رشبأ» :رورسلا نم ههجو
 كلذ ترمز اكوا رمق ةمطق تاک یس ویر رانتسا رب انإ 6٩ للا لر

 نم علخنأ نأ يتبوت نم نإ هللا لوسر اي :تلق هيدي نيب تسلج املف «هنم

 كيلع كسمأ» : ل هللا لوسر لاق لب هلوسر ىلإو هللا ىلإ ةقدص يلام
 اي :تلقف ربيخب يذلا ىمهس كسمأ ىنإف :تلق .«كل ريخ وهف كلام ضعب

 الإ تدحأ ال نأ سيرت نم ناو «قدصلاب ىنا امنإ هللا نإ لوصر
 قدص يف هللا هالبأ نيملسملا نم ًادحأ ملعأ ام هللاوف «تیقب ام ًاقدص
 ذنم تدمعت ام «ينالبأ امم نسحأ يو هللا لوسرل كلذ تركذ ذنم ثيدحلا

 نأ وجرال ينإو ءًابذك اذه يموي ىلإ ب هللا لوسرل كلذ تركذ

 لع هل با دكل» : 5 هلوسر ىلع هللا لزنأو «تيقب اميف هللا ينظفحي

 اس ام فون يا م اورو :یلاعت هلوق ىلإ € يهمل ی

 O a ا ا
 هللا ناف ءاوبذك نيذلا كله امك كلهأف هتبذك نوكأ ال نأ و هللا لوسرل
 00 لاقف دحأل لاق ام رش يحولا لزنأ نيح اوبذك نيذلل لاق ىلاعت

 ت :ىلاعت هلوق ىلإ < َرْثَْبَمنَأ اإ ! عكست ر هاب نولس : ىلاعتو

 .< تینا وا نع ري ال

 مهنم لبق نیذلا كئلوآ رمأ نع ةئالثلا اهيأ انفلخت انکو :بعک لاق

 لَم هللا لوسر أجرأو ءمهل رفغتساو مهعيابف هل اوفلح نيح 8# هللا لوسر

 کیا دلا لر :یلاعتو كرابت هللا لاق كلذبف ءهيف هللا یضق ىتح انرمأ
 وه امنإ وزغلا نع انفلخ امئيح ىلاعتو هناحبس هللا ركذ يذلا سيلو 4 اون

 .هنم لبقف هيلإ رذتعاو هل فلح نمع انرمأ هؤاجرإو انايإ هفيلخت

 اذه نم 4۱۲ص ًارصتخم ريسفتلا باتك يف ًاضيأ هركذ ثيدحلا



 ةبوتلا روس ۱۳۲

 ' ءارصتخم ۱۲۱ص ٤ج يذمرتلاو ۸۷ص ۱۷ج ملسم هجرخأو .ءزجلا
 نباو ۳۹۷ص هج فنصملا يف قازرلادبعو 46۷ص ۳ج دمحأ مامالاو

 ۰۵۸ص ١١ج ريرج نباو ۵۳۱ص ۲ج ماشه نبا ةريس ىف امك قاحسإ

 . ۱۰۹ص ٤ج متاح یبآ نباو

 هنألو ءربعلاو دئاوفلا نم هيف امل همامتب ثيدحلا اذه تركذ دقو اذه
 هوجولا نسحأب ةيآلا اذه ريسفت نمضت دق :ريثك نبا ظفاحلا لوقي امك

 .اهطسبأو

^S. O MO. 



 ۱۳۳ دوش ةروس

gg تست 

 : یلاعت هلوق

 ات ملتي نبا وشفت بج الآ هني اشتي رشوش هني م
 8 ةيآلا 09 روت باذب ميل ديل ع مت 7۳ امو جب توم

eانثدح حابص نب دمحم نب نسحلا انثدح : ۲۰ص  

 اوناك سانأ :لاقف اهنع هتلأس :لاق 6 و 7 ۳1 1 ا ۴

 ىلإ اوضفيف مهءاسن اوعماجي نأو ءامسلا ىلإ اوضفيف اولختي نأ نوفختسي

 .مهيف كلذ لزتف ءامسلا

 دمحم ينربخأو جيرج نبا نع مانع انربخأ ىسوم نب ميهاربإ ينثدح
 اي :تلق © روس وی کا ا{ ا شا یا نأ یخ نب فايق وب

 وأ «يحتسيف هتأرما عماجي لجرلا ناك ؟مهرودص نونثی ام سابعلا اهيأ

 ريرج نبا هجرخأو .«هوحنب ۱۵۰ص ٤ج متاح يبأ نبا هجرخأ ثيدحلا
 .ةيآلا لوزن ركذ هدنع سيلو 18668ص ١١ج

 .:ىلاعت هلوق

 بالا نمی تسل َّنِإ لا نم اَنلُرَو الا قرط هولا نوه

 ۰۱۱ ةيآلا © تكتل كرو كلُ



 دوه ةروس ۳٤

 نع عيرز نب ديزي انثدح :لاق ةبيتق انثدح :۸٤۱ص ۲ج يراخبلا

 نم باصأ ًالجر نأ دوعسم نبا نع يدهنلا نامثع يبأ نع يميتلا ناميلس

 بلا ير هولا يتأمل :هللا لزنأف هربخاف  يبنلا ىتأف ءهلبق ةأرما
 يلأ :هللا لوسر اي لجرلا لاقف < الا هد بکس َّنِإ لا و نم افت

 . مهلك يتمأ عیمجل» :لاق ؟اذه

  ملسم هجرخأو 44۷ص ۹ج ریسفتلا باتک يف ًاضيأ هداعأ ثیدحلا
 ىلإ نیقیرط نم ۱۲۸ص و ۱۲۷ص ٤ج يذمرتلاو ۸۰ ص و ۷۹ص ۱۷ج

 و ۱۳۹۸ مقر هجام نباو ء.حيحص نسح : :لوقی امهیلک يفو دوعسم نبا

 و 8۰1ص اج دمحآ هجرخأو «يئاسنلا ىلإ ریثک نيا ظفاحلا هازعو ۶

 نباو ۰۲۰ص ۲ج يسلايطلاو ٤٥٤ص و ۹٤٤ص و 440 ص و ۳۰ص

 يف بیطخلاو لوزنلا بابسآ يف يدحاولاو ۱۳۶ و ۱۳۹ص ۱۲ج ريرج

 .قیرفتلاو عمجلا ماهوآ حضوم

 نب هلادبع انثدح :۱۲۸ص ٤ج هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق

 نب هللادبع نب نامثع نع عیبرلا نب 2 انأ نوراه نب ديزي انأ نمحرلادبع

 ًارمت عاتبت ةأرما ينتتأ :لاق رسيلا يبأ نع ةحلط ني ىسوم نع بهوم
 - اهل] تیوهاف كيلا يف يعم تلخدف «هنم بیطآًارمت تيبلا يف نا :تلقن
 الو بتو كاسل یلع رتسا :لاقف هل كلذ ترکذف ركب ابآ تیثأف اهتلبقف
 كسفن ىلع رتسا :لاقف هل كلذ ترکذف رمع تیتأف ربصآ ملف ءادحأ ربخت'

 :لاقف هل كلذ تركذف و يبنلا تيتأف ربصأ ملف ادحأ ریخت الو بتو
 نكي مل هنأ ىنمت ىتح «؟اذه لثمب هلهأ يف هللا ليبس يف ًایزاغ تفلخأ»

 قرطأو :لاق رانلا لهأ نم هنأ نظ ىتح ةعاسلا كلت الإ ملسأ
 نم الدو الا يرط ٌءْوَلَصلا بأول :هيلإ يحوآ ىتح ًاليوط 2و هللا .لوسر.

 9 09 تیک كرو كلذ بالا مد بکس َّنِإ لا

 .«ةماع سانلل لب» :لاق ؟ةماع سانلل مأ ةصاخ اذهلآ هللا لوسر .

 هریغو عیکو هفعض عیبرلا نب سیقو بيرغ حیحص نسح ثيدح اذه



 ۱۳۰ دوه خروس "

 نب سيق ةياور لثم ثیدحلا اذه هلادبع نب نامثع نع كيرش نع یورو

 وبأو كلام نب سنأو عقسألا نب , ةلثاوو ةمامأ يبأ نع بابلا يفو ؛عيبرلا

 .ورمع نب بعك همسا رسیلا

 ی ی تا یا ی روا
 . هللا ءاش

 نم ۲۲۱ص ۷ج يراخبلاو ۱۳۷ص ۱۲ج ريرج نبا هجرخأ ثيدحلاو
 لوزنلا بابسأ يف يدحاولا هجرخأو .هب بهوم نب نامثع نع كيرش قيرط
 ام ا ديوس ىلإ يدحاولا دنع فحصت دقو .هب كيرش قيرط نم

 .هلل دمحلاو هانتبثأ

 ىسوم نب فسوي انثدح :۵۲ص ۳ج راتسألا فشك يف امك رازبلا لاق
 نع ةنييع نب نايفس انث ىسوم نب هللاديبع انث ةمارك نب نامثع نب دمحمو
 باحصأ نم الجر نأ :سابع نبا نع هللادبع نب هللاديبع نع يرهزلا

 يف قلطناف هل نذأف ةجاح يف ي يبنلا نذأتساف ةأزما بحي ناك 06 يبنلا

 سلجم اهنم سلج املف «لستغت ءام ریدغ ىلع ةأرملاب وه اذإف ريطم موي
 لب يبنلا ىتأف ماقف ةبده هب وه اذإف هركذ كرحي بهذ ةأرملا نم لجرلا
  ِمَيْأَو# :ىلاعتو كرابت هللا لزنأف «تاعكر عبرأ لص» : هلو يبنلا هل رکذف

 ۶ قم 221 هرم 2 ب

 .ةيآلا 4 بالا نمدی تكس َّنِإ لي َنِي او رال قرط هوس

 نع ةاور ملعن الو سابع نبا نع الإ ظفللا اذهب هملعن ال :رازبلا لاق
 . ىسوم نب هللاديبع الإ ةنييع نبا
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 فسوي ةروس ۱۳۹

 0 ها. ویش ا

 :ىلاعت هلوق
 1 کک 1 مرا

 .۳ ةيالا * صّمَتلا ّنَسْح سس

 دمحم نب ورمع انثدح : ١٤٤ص ةيلاعلا تا ا نبا

 نع ةرم نب ورمع نع يئالملا سيق نب ورمع نع رافصلا دالخ انثدح
 ّنَسْحَأ كع شنت و يي ا و و و

 مهيلع هالتف لَو هلل لوسر ىلع نآرقلا هللا لزنأ :لاق .ةيآلا € صَل

 تيا کی را :هللا لرد انا تمص یا لوسر اي :اولاقف 00

 .ةيآلا 4 ملا مع كي سنت نط :هلوق ىلإ 409 نی بتكلا
 هللا لزنأف انتثدح ول هللا 0۳ اي :اولاقف ءانامز هي هللا لوس اهالتف

 .نیالا € اهم ابنك بیک نسحآ لی ملا : ىلاعت
 تکرت دقو ةقث وهو رافصلا ًادالخ الإ حيحصلا لاجر ا ۳

 امك هحیحص يف نابح نبا هجرخأ ثیدحلاو ءًالصتم سيل هنأل ثیدحلا ةيقب

 كردتسملا يف مکاحلاو ۱۵۰ص ۲٠ج ريرج نباو 8۳۲ص دئاوزلا يف

 .يبهذلا هيلع تكسو دانسالا حیحص :لاقو ۳4۵ص ۲ج

 يفو «نآرقلاب نورثؤي كلذ لک :لاق ۳4۳ص ٣ج عوبطملا ةيلاعلا بلاطملا يف ()

 .نآرقلاب نورمؤي كلذ لک نآمظلا دراوم يفو نآرقلاب رمؤي كلذ لک كردتسملا



 ۱۳۷ ۱ دعرلا ةروس

 یلاعت هلوق
 سوم ثم ا . رو r سرر 07 2 م مصمم ريب يعش

 وهو هللا يف تری مهو هانی نم اهي بیضی قوس لسو
 ۱ ۱۳ ةيآلا < لاح دیدم

 فشک يف امك رازبلاب ریهشلا ورمع نب دمحأ ركب وبآ مامالا لاق
 نب ملید أبنأ نوراه نب ديزي أبنأ هلادبع نب ةدبع انئدح :۵4ص ۴ج راتسالا

 ىلإ هباحصأ نم الجر 2 هللا لوسر ثعب :لاق سنأ نع تباث انث ناوزغ

 كبر شيأ :لاقف یلامتو گرابت هللا ىلإ هوعدی ةيلهاجلا ءامظع نم لجر
 بهذ نم ؟وه ةضف نم ؟وه ساحن نم ؟وه دیدح نم هيلإ ينوعدت يذلا
 هلسرأف كلذ لثم لاقف ةيناثلا ب یبنلا هداعاف هربخأف هب يبنلا یتاف ؟وم
 یلاعتو كرابت هللا لسراف هربخاف لو يبنلا ىتأف «كلذ لثم لاقف ةثالثلا هيلإ
 لسرأ دق یلاعتو كرابت هللا نإ : 220: هللا لوسر لاقف هتفرحأف ةقعاص هيلع
 ی وا لسو :ةيآلا هذه تلزتف .«هتقرحاف ةقعاضص كبحاص ىلع
 0200001 :# لاعلل دیک وهو لل ىف تایم مو هاي نم اهب

 .حلاص يرصب ملید :رازبلا لاق

 :لاقف ۳۰4ص ١ج ةنسلا باتک يف مصاع يبآ نبا هجرخآ ثیدحلا

 .هب ناوزغ نب ملید انثدح يمدقملا ركب يبأ نب دمحم ينثدح

 اج هللا همحر ىلعي وبأ ىنثملا نب يلع نب دمحأ مامإلا هجرخأو



 دعرلا ةروس ۱۳۸

 نوازغ نب ملید انئدح :اولاق هریغو ركب يبأ نب دمحم انثدح :لاقف ۸۷ص

 . هب

 :۲۷۸ص تافصلاو ءامسألا باتک يف هللا همحر يقهيبلا مامالا لاقو

 «بلاط يبأ نب ىيحي ان مصالا سابعلا وبآ ان ورمع يبأ نب دیعس وبآ انربخآ
 .هب ناوزغ نب ملید انآ نوراه نب ديزي انآ

 ىلعي وبآ هاور : 4۲ص ۷ج دئاوزلا عمجم يف هللا همحر يمثيهلا لاقو
 , اي :هیف يباحصلا لاقو برعلا ةنعارف نم لجر ىلإ لاق هنأ الإ هوحنب رازبلاو

 هيلع داعأف ةئلاثلا هيلإ عجرف ةباحس :لاقو .كلذ نم یتتعآ دنا هللا لوسر

 تقربأو تدعرف لابج ةباحس هللا ثعب ذإ هملکی وه امنیبف مالکلا كلذ

 يف يناربطلا هاور اذه وحنبو .هسأر فحقب تبهذف ةقعاص اهنم تعقوف

 نب ملید ريغ حیحصلا لاجر رازبلا لاجرو .تقربآو تدعرف :لاقو طسوالا

 وهو ةراس يبآ نب يلع يناربطلاو ىلعي يبآ لاجر يفو «ةقث وهو ناوزغ

 ش .ها . فیعض

 سیل يتلا قیرطلا نم نيقيرط نم هاور :یلعی وبآ نمحرلادبع وبآ لاق
 ج ةراس يبأ نب يلع قیرط نمو ءاهيلإ ترشآ دقو ةراس يبأ نب يلع اهیف

 .1817 ص

 ديدش ةراس يبأ نب يلعو 44ص اج ريسفتلا يف يئاسنلا هيلا ©
 لاقو «هثيدح اوكرت :دواد وبأ لاق :نازيملا يف يبهذلا ظفاحلا لاق فعضلا

 هللا همحر يبهذلا ظفاحلا ركذ مث فيعض : متاح وبأ لاقو رظن هيف :يراخبلا

 ىلوألا قيرطلا ىلع دامتعالاف اذه ىلعف .هيلع ل امم ثيدحلا اذه ۰ نأ
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 انك میهاربا ةروس
 ی و ی ی ت طنطا د انا سا كعب

 تار
 اوس

 :ىلاعت هلوق

 ةر لا فو يآ بلك يف تياكلا لوتلاب انما تل هل ثني
 .۲۷ ةيآلا

 :لاق روصنم نب قاحسإ انثدح :١٠ص ٤ج هللا همحر يئاسنلا لاق

 هَل تي :لاق ءاربلا نع ةمثيخ نع هيبأ نع نايفس نع نمحرلادبع انثدح
 يف تلزن :لاق « ورا یو ایل ةويملا يف بالا لول اونا تیز
 4 .ربقلا باذع

 ةمقلع نع ةبعش انثدح :لاق دمحم انثدح :لاق راشب نب دمحم انربخأ
 تي :لاق 9 .يبنلا نع بزاع نب ءاربلا نع دیبع نب دعس نع دئرم نب

 تلزن» :لاق < ةرخألا نو ايدل ززیلآ يف تاللا لوقلاب أونا لا هلآ
 5# دمحم نيد. ينيدو هللا يير لوقیف .؟كبر نم :هل لاقي ربقلا باذع يف
 تیمش م م هم جسوم ور 22 وك و. مو ۰ ۰ ۰

 بی ایا وری يف تاللا لوتلاب أنما تیز هلا تبي :هلوف كلذف
 ا. ۱ .24 رک

 .ریخالا دنسلاب ۱۲۷ص ۲ج هجام نبا هاورو

 .۲۲۰۱ص ٤ج ملسم هاورو ۲ و 4۷ص ۹ج يراخبلا هاورو

Ox Ox 0. 



 لحتلا ةروس

 : ىلاعت هلوق
 ۰۷۱ واله ناتيآلا « یک لع ريق اآ ن کم ادبع العمل و

 ىيحي ينثدح :لاق رازبلا حابصلا نبا انثدح : ۱۵۱ص 14ج ريرج نبا

 نع ميثخ نب نامثع نب ب هللادبع نع دامح انئدح :لاق ينيحليسلا قاحسإ نب

RATT 

 يثو ءهدبعو شيرق نم لجر يف تلزن :لاق « ون ا نم هلا برص

 ىلإ 4 ءى لع ری ال مک امد ن الكم هللا برسول :هلوق

 :لاق ءنافع نب نامشع وه :لاق .« ریتم EE ؛ در لع وهو :هلوف

 ناك نافع نب نامثع یلوم كاذ «ریخب يتأي ال ههجوی امنيأ يذلا مکبالاو

 ءهابأيو مالسالا هرکی رخآلا ناکو ةنووملا هیفکیو هلفکیو هيلع قفني نامثع

 .امهیف تلزنف فورعملاو ةقدصلا نع هاهنیو

 .حیحصلا لاجر هلاجر ثیدحلا

 :یلاعت هلوق

 ترثملي كلل ثاحل کباب تتإ یر تی مات دقو
 .۱۰۳ ةيآلا 56 تيب کی م داش ات تک ۳

 نق تس اما ل



 ۱۱ لحنلا ةروس
 | تتتتخ سس تن سعی نیت شفا خم ست تک تن ا 22 سام ی ا ست ست سه سس

 لاقي اناکو نیلفط اناکو نميلا ريغ لهأ نم نادبع مهل ناك هنأ

 امیر ل هللا لوسر ناكو «ةاروتلا نآرقي اناكف ربج رخآلاو راسي امهدحأل

 هللا لزنأف ءامهنم ملعتي امهيلإ سلجي امنإ : شيرق رافك لاقف ءامهيلإ سلج
 ٽرڪ ناَسِل اهر یا هی تودين ی تو :یلاعتو هناحبس

 .؟ يم
 يلمألا میهاربا نبا وهو ینثملا الإ حیحصلا لاجر هلاجر ؟"ثیدحلا

 .مالک هیفو عیکو نب نایفس هعبات دق هنكل هل مجرت نم دجأ مل ينإف

 دق هنکل ثیدحتلاب حرصی ملو سلدم وهو ریشب نبا وهف میشه امآ

 ظفاحلا لاق من نمو «لیضف نب دمحمو ناحطلا وهو هللادبع نب دلاخ هعبات

 هدنسو ثيدحلا اذه دنسب هدعب اثیدحو :ثیدحلا اذه هرکذ دعب ةباصإلا يف

 ۱ ۱ .4۳۹ص ۲ج حیحص

 ملسم نب هللادبع ريرج نبا دنعف همسا يف فلتخم ثيدحلا يباحص

 يفو ۰۳۳۲ص هج ملسم نب هللاديبع متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلا يفو
 اذه ىلإ ظفاحلا راشأ دقو «هللادبع لاقيو :لاق ليدعتلاو حرجلاك بيذهتلا

 .17 9 ص حج ةباص الا يف فالتخالا

 مکاحلا لاق .امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم دهاش ثیدحللو
 يدسألا دمحآ نب نسحلا نب نمحرلادبع انثدح :۳۹۷سص ۲ج هللا همحر

 حیجن يبأ نبا نع ءاقرو انث «سايإ يبأ نب مدآ انث نيسحلا نب ميهاربإ انث نادمهب

 ملعب امّنِإ» :لجو زع هلوق يف امهنع هللا يضر سابع نيا نع دهاجم نع
 :اولاق ی رع هاب اتم مق وإ تودیلب فا تا عتب

 مع دَفْلَو# :هللا ان با ت ر ی ا نا دع احم مپ

 .هاجرخی ملو دانسالا حیحص ثيدح اذه © ُمُمَلَمي ام کیولوق رهن

 .۹هص ١ج بمشلا يف يقهيبلا هجرخأو (۱)



 - و f م 1# لس هل 24 سهم
 ۰۱٩۰ ةيالا 4) محن روقمل اهدعب نم ب کیا اورو

 وبأ انثدح :لاق روصنم نب دمحأ انثدح : ۱۸4ص 5١ج ريرج نبا

 ةمرکع نع رانيد نب ورمع نع كيرش نب دمحم انئدح :لاق يريبزلا دمحأ

 نوفختسي اوناكو اوملسأ ةكم لهأ نم موق ناك :لاق سابع نبا نع

 « ضعب لتقو مهضعب فيضان ‹مهعم ردب موي نوكرشملا مهجرخأف «مالسإلاب

 مهل اورفغتساف اوهركأو نيملسم ءالؤه انباحصأ ناك :نوملسملا لاقف

 .ةيآلا رخآ ىلإ € َمِيِنَأ حیلاقع ةكبكملا توت نيل ّنإ» :تلزنف

ةيآلا هذه نيملسملا نم ةكمب يقب نم ىلإ بتكو :لاق ١
 مهل رذع الو 

 سال نیو :ةيآلا تلزنف ةنتفلا مهوطعأن نوکرشملا مهقحلف اوجرخف : لاق

 م ا 9
Leosهو مگ  

 رخآ ىلإ < هل بانک سالا ةت َلمَج هلأ يف ىذا ا و اکماء ل

 تلزن مث ريخ لك نم اوسيأو اوجرخف كلذب مهيلإ نوملسملا بتكف ا

 اده رش اون ام دعب ذي اکا تب کلر کا ّرش» : :میهیف»

 ۵ اوبتکن 409 مت مت امین نی کز کز اتو

 اجن مث مهلتاقف نوکرشملا میکرد اوجرخف ءأجرخم مکل لعج دق هللا نإ

 . لتق نم لتقو اجن نم

 لاجر هلاجر :١٠ص ۷ج دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق ثيدحلا

e۰ | ۲۳2 وهو ر نب. كمحم را  

 | :ىلاعت لوق

 .۱۲۰ ةيآلا 409 يبس
 انثدح ثيرح نب نيسحلا رامع وبأ .اتثدح :17ص ٤ج يذمرتلا

 درس ل و وب هی رم و پس



 ۱:۳ لحنلا ةروس

 تلاقف مهب اولئمف ةتزمح مهنم ةتس نیرجاهملا نمو الجر نوتسو

SS 

 وهل مع نيلو هدي رنو ام ليي وفا رفع نو :ىلاعت هللا لزنأ
 : 5 هللا لوسر لاقف مويلا دعب شيرق ال :لجر لاقف 47 يبل ربح
 نب يبأ ثيدح نم بيرغ نسح ثيدح اذه . «ةعبرأ الإ موقلا نع 0

 نابح نباو ۱۳۵ص هج هللادبع دئاوز نم دمحأ دنسم يف ثيدحلا
 ۲ج مكاحلاو ‹ ۷٥۱ص ٣ج ريبكلا يف يناربطلاو ۰۱۱ص دراوملا يف امك

 هيلع تكسو دانسإلا و :نیعضوملا يف لاقو غ5 5 و ۳۹۹ص

 . يبهذلا
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 ءارسإلا ةروس 1.

OS 29 3 2 ره :  

 ا ا ذل ورش اب

 : یلاعت هلوق

 اليوت الو مکنع زر يلا فک تلم ك اوعدا 0

 .۵۷ و هك ناتیالا ¢ ةليسولا مه در لإ ت روغ تروعدي بلآ کیو

 انثدح يدبعلا عفان نب ركب ينثدح : ٤٣۱ص ۱۸ج ملسم

 نع رمعم يبأ نع ميهاربإ نع 00 4 نايفس انثدح نمحرلادبع
 نم رفن ناك :لاق © بیو ٌمِهّيَر لإ توغتنب توعد بل كيلنأ» : هللادبع

 سنإلا كسمتساو نجلا نم ی ساق ن نجلا نم ًارفن نودبعی سنالا

 مث . .4 ریل م مهر لإ توغ کیوعذب ۳ ۳ :تلزنف مهتدابعب

 نیذلا سنالاو نوینجلا ملسأف :هیفو دوعسم نبا ىلإ یرخآ قیرط نم هقاس

 .تلزنف نورعشی ال مهنودبعی اوناک

 يف وهو لوزنلاب حیرصتلا هيف سيل نکل يراخبلا يف هلصأ ثیدحلا

 و ۱۰۶ص 8١ج ریرج نبا هجرخأو ۰۱۳ص ۱۰ج ریسفتلا يف يراخبلا

 ۳ رك قاع يحس :لاقو ۲٦۰۳ص ۲ج ج مكاحلا هجرخأو 6

 ركذو « رْشْمَعُي نا وعدا لف» 0 زع هيفو ر يهذلا هيلع 5

 : یلاعت هلوق

 4 ۶ عمو مم ی بج هد 7 یوم < 4 ررر

 .ه۹ ةيآلا 4 نولوألا اي بدكم نأ لإ تیا ل نأ اسم اترو



 ١56 ءارسالا ةروس

 انأ هتعمسو :هللادبع لاق دمحم نب نامثع انثدح :۲۵۸ص ١ج دمحأ

 نبا نع ريبج نب ديعس نع سايإ نب رفعج نع شمعألا نع ريرج انثدح هنم
 يحني نأو ًابهذ افصلا مهل لعجي نأ هج يبنلا ةكم لهأ لأس :لاق سابع

 نأ تئش نإو مهب ينأتست نأ تئش نإ :هل ليقف نوعردزيف مهنع لابجلا

 لب ال» :لاق مهلبق نم تكلهأ امك اوكلهأ اورفك لزنأف ءاولأس نيذلا مهيتؤت

 الا تیلاب لی نأ اعم او :ةيآلا هذه لجد زع هللا | لزنأف . مهب يتاتسا

 . ¢ ةرهبم َةَقالأ دوم انار نر اي بذک نأ

 ("'يئاسنلا ىلإ ۵۲ص ٠ج ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا هازع ثيدحلا

 ۲ج مكاخلاو ۱۰۸ص 6١ج ريرج نبا هجرخأو ءديج هدنس نإ :لاقو

 .يبهذلا هيلع تكسو هاجرخي ملو دانسالا حيحص :لاقو 57ص

 . حيحصلا لاجر هلاجر : ٩۰ ص ۷ج عمجملا يف يمئيهلا لاقو

 :ىلاعت هلوق

 لف جورلا نع كولو
 .۸۰ ةیالا 409 اليت

 ات جن رش تب نت رد ذي ی يف

 انئدح :لاق .صفح نب سيق انثدح :۲۳۵ص ١ج يراخبلا

 هللادبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع نامیلس شمعالا انثدح :لاق .دحاولادبع

 :مهضعب لاقو «حورلا نع هولس :ضعبل. مهضعب :لاقف دوهيلا نم رفنب رمف
 لجر ماقف ءهنلأسنل : مهضعب لاقف «هنوهرکت ءيشب هيف ءيجي ال هولأست ال

 ۳ كف «تکسف ؟ ا عين

 ارت يف اذك يه زلال .4@ کی ار ری ةت

 هیفو 2 ١٠ج اهن عضاوم يف هحیحص يف يراخبلا ةركذ ثيدحلا

 أمك ي رس غم خیل شل ا ی ی تم یی

  RET E (۱انأ ء١1١ص يي 12132007



 ءارسالا ةروس ۱:1

 هجرخأو ۰۲۲۱ و ۲۱۷ و ۳۳ص ۱۷ج و 409 البق ال رّیلا ني رش
 نسح ثيدح اذه :لاقو ۰۱۳۸ص ٤ج يذمرتلاو ۱۳۷ص ۱۷ج ملسم
 ۱۵ج ریرج نباو ۰16ص و ۱۰ص و ۳۸۹ص ١ج دنسملاو حیحص

 .۸"ص ۲ج ریغصلا مجعملا يف يناريطلاو ۰۱۵ص

 ایرکز نب ىيحي ان ةبيتق انثدح :۱۳۷ص ٤ج هللا همحر يذمرتلا لاق
 تلاق :لاق سابع نبا نع ةمرکع نع دنه ىبأ نب دواد نع ةدئاز يبأ نب

 ؟حورلا نع هولس :لاقف ؟لجرلا اذه هنع لأسن ًائيش انوطعأ :دوهيل شيرق
 نم رشت امو ىر ِرْمَأ نی حلا يل را نع َكَنوُلَسِيَو# :ىلاعت هللا لزنأف
 ةاروتلا 0 نمو ةاروتلا انيتوأ ًاريبك ًاملع انيتوأ :اولاق 469 ايت ال لل
 رجلا دل نر تکل هادی لا نك ول لقط :تلزنأف ًاريبك ًاريخ يتوأ دقف
 .ةيآلا رخآ ىلإ

 ۱۵۵ص 6١ج ريرج 0 ۲۵۵ص اج دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 .۵۳۱ص ج مكاحلاو

 لوألا ثيدحلا ىلع مالكلا يف : ٠٠ص ۳ج ريثك نبا ظفاحلا لاق
 اهنأو «ةيندم ةيآلا هذه نأ يأرلا ءىداب رهظي اميف يضتقي ثيدحلا اذهو
 دقو «ةيكم اهلك ةروسلا نأ عم ةنيدملاب كلذ نع دوهيلا هلأس نيح تلزن

 هيلع تلزن امك ةيناث ةرم ةنيدملاب هيلع تلزن نوكت .دق اهنأب اذه' نع باجي

 ةيآلاب راع امع مهبيجي نأب يحولا هيلع لزن هنأ وأ كلذ لبق ةکمب

 ٠  .ةيآلا هذه يمو هیلع اهلازإ ا ۹

 0 :یلاعت هلوق

 11۰ ۱۰ یا 4 لی كلك ت تلو ی تی الو ةوكسي رج کر

 انثدح میشه انئدح ميهاربإ نب بوقعی انئدح :۱۹ص ١٠ج يراخبلا

 :یلاعت هلوق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ریبج نب دیعس نع رشب وبأ
 .< اب تام الو َكِيالَسي وهم الو»



 ٤۷ ءارسإلا ةروس
 د

 عفر هباحصأب ىلص اذإ ناك ةكمب فتخم ي هللا لوسرو تلزن :لاق

 .هب ءاج نمو هلزنأ نمو نآرقلا اوبس نوكرشملا .عمس اذإف نآرقلاب هتوص
 عمسيف كتءارقب يأ « كيالصب رم الو :## هيبنل ىلاعت هللا لاقف

 :مهعمست الف كباحصأ نع 4 اپ تام الو :نآرقلا اوبسيف نوكرشملا

 نم ۱۳۹ص 4ج يذمرتلاو 21568ص ٤ج ملسم هجرخأ ثيدحلا

 يئاسنلاو «حيحص نسح ثيدح اذه قيرط لك يف :لاقو ميشه ىلإ نيقيرط

 6٠١ج ريرج نباو ۰۲۱۵ص و ۲۳ص ١ج دمحأ ماهالاو ۱۳۸ص اج

 ٤ج ملسمو ۲۰ص ١٠ج يراخبلا جرخأو ۰۱۸۲ و ۱۸۵ و ۱۸4ص

 ؛ءاعدلا يف كلذ لزنآ :تلاق ةشئاع نع ۱۸۳ص 6١ج ريرج نباو ۱۹۵ص

 لاقو نازبلاو 44۳ص ةيلاعلا بلاطملا يف امك عینم نب دمحآ جرخأو

 ثيدح وحن سابع نبا نع حيحصلا لاجر هلاجر :۵۱ص ۷ج يمثيهلا

 ءماشه نبا ةريس نم ۳۱8ص ١ج ةريسلا يف قاحسإ نبا جرخأو «ةشئاع

 رهج اذإ 95 هللا لوسر ناك :لاق سابع نبا نع ۱۸۵ص 6١ج ريرج نباو

 نأ دارأ اذإ لجرلا ناكو «هنم اوعمتسي نأ اوبأو اوقرفت يلصي وهو نآرقلاب

هو اولتي ام ضعب ها هللا لوسر نم عمتسي
 مهنود عمسلا قرتسا يلصي و

 ملف مهاذأ ةيشخ بهذ عمتسي هنأ اوفرع دق مهنأ ىأر ناف «مهنم ًاقرف

 نم نوعمتسي نيذلا عمتسي مل هتوص 6# هللا لوسر ضفخ ناف «عمتسي

 5 :كنع اوقرفتيف 4 تل رج لو :هيلع هلا لزنأف ءائيش هتءارف
 هلعل مهنود كلذ قرتسي نمم اهعمسي نأ دارأ نم عمست الف 4 اي تن

 نبا ظفل اذهو € اليس كد يب غتباو» :هب عفتتيف عمسي ام ضعب ىلإ ىوري

 نمو نآرقلا نوبسي نيكرشملا نأ لمتحي ذإ بابنسألا هذه نيب يفانت الو ریرج"

 الو :دارملا نأ لمتحی هنأ امك «نآرقلل عمتسی هوأر نم نوذژیو «هب ءاج

 دنع امك دهشتلا يف كلذ نأ ةياورو ةالصلا يف كئاعدب يأ « كاسب َرَهْجج

 ۰۰۰ ۰: ملعأ او هعضومل ةنييم 1۸۷ص 18ج :زيرج نی



 ميرم ةروس ۱1۸

 E سکس متر
 "له الوش

 : یلاعت هلوف

 .54 ةيآلا 4 كير ناب الا درن امو

 تعمس :لاق رذ نب رمع انثدح ميعن وبأ انثدح : 4۳ص ١٠ج يراخبلا

 9 هم رر 5 1 3 8 هدأ را و 5 1

 رمي الا لزم اًمَو# :تلزنف «؟انروزت امم رثكأ انروزت نأ كعنمي اما :ليربجل
 7١ج ديحوتلا باتك يف هداعأ ثيدحلا .4 افلح ابو اتیدیآ تب ام مل كير

 «بيرغ نسح انثدح :لاقو ۰۱۵ص ٤ج يذمرتلا هجرخأو ۰۲۱۷ص

 ۲ج مكاحلاو ۰۱۰۳ص 15ج ريرج نباو ۳۹۷ص و ۲۳۱ص ١ج دمحأو

 نم اذهو يبهذلا هرقأو هاجرخی ملو امهطرش یلع حیحص :لاقو ۰۱۱ص

 . هب هجرخآ يذلا ذنسلا اذهب يراخبلا هجرخأ دقف ا

 :یلاعت هلوق ٠
  3٠تابآلا 4 اَ الم كيتو لر ايلي رَ ىلا تف ۷۷

 نال ؛هرقآ لاقي الو يبهذلا اهیلع تكس يتلا مكاحلا ماهوآ نم اذهو :لاقي نأ ىلوألا )١(

 صيخلت ةمدقم نم ملعي امك مكاحلا هيف أطخأ أطخ لك ىلع هبني نأ مزتلي مل يبهذلا
 يبهذلا اهيلع تكسو مكاحلل تلصح يتلا ماهوألا نم هللا دمحب :تعمج دقو «يبهذلا

 .لِعُق دقو .كلذ هللا رسي زشت هللا ءاش نإ اهلامكإ دنعو .ةئامسمخو فلأ ىلع ديزي ام
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 ميرم ةروس
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 ڪڪ

 نع يدع يبآ نبا انثدح راشب نب دمحم انئدح :۲۲۱ص هج يراخبلا

 يف انيق تنك :لاق بابخ نع قورسم نع ىحضلا يبأ نع ناميلس نب ةبعش
 ال :لاقف ءهاضاقنأ هتيتأف نيد لئاو نب صاعلا ىلع يل ناكو ةيلهاجلا

 :لاق «ثعبت مث هللا كتيمي یتح رفكأ ال :تلقف «دمحمب رفكت ىتح كيطعأ

 تیرفآ» :تلزنف .كيضقأف ًادلوو الام ىتوأسف ثعبأو تومآ ىتح ىنعد

 نزلا دنع دخا رآ بلا لا © اّ الام كّيوأل لار اتعب رڪ ىلا

 46 كَ
 ١٠١ج و ءزجلا اذه نم ۳۹۹ص اهنم عضاوم يف هجرخآ ثیدحلا

 4ج يذمرتلاو ۰۱۳۸ص ۱۷ج ملسمو ۰81ص و ٥٤ص و ٤٤ص

 ۱۱۱ص هج دمحأو «حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ۰۱1ص

 ١١ج ریرج نباو ۰۱۱ص ۱ق ۳ج دعس نباو ۰۲۱ص ۲ج يسلايطلاو

 ۰۷۷ص ٤ج ریبکلا نم يناربطلاو ۰۱۲۱ص

Ox. ۵ 



 ءايبنألا ةروس ۱8۰

 : یلاعت هلوق

 ناتيآلا 3(4 شب ان َكيَلْو قنحلا اي مه تقَبَس تا لک
 ۱۰۲ وا ۱

 نب دیبع انثدح :4۳۱ص ۱ج راثالا لکشم يف يراخبلا مامالا لاق

 انث شايع نب ركب وبأ انثدح مدآ نب ىيحي انثدح يلع نب نسحلا انئدح لاجر

 زع هللا باتك يف ةيآ :لاق سابع نبا نع یبحب نأ نع نیزر یا نك مصاع
 يه ام لئسف اهنع ينولأسي الو اوفرعآ يردآ الو اهنع سانلا ينلأسي ال لجو

 A FEAR A نود ن ٌنوُدِبَعَت ام نو مكحتإ) :تلزنامل :لاق

 .انتهلآ دمحم متش :اولاقو ءةكم لهأ ىلع كلذ قش : «) توذرک اه

 امو :لاق ی :اولاق ؟مکنأش ام :لاقف يرعبزلا نبا مهءاجف

 ۳ red ٌبصح ۳ بود نم نود ام مو امو مُكحيإ» :لاق :اولاق ؟لاق

 اي :يرعبزلا نبا لاقف لَو ًادمحم اعدف يل هوعدا :لاق 499 تودرک اهل
 ام لكل لب» :لاق ؟هللا نود نم دبع ام لكل مأ ةصاخ انتهلآل ءيش اذه دمحم

 تسلأ دمحم اي ةينبلا برو هانمصخ لاقف :لاق .«لجو زع هللا نود نم دبع

 :لاق ؟نوحلاص دابع ةكئالملاو حلاص دبع ًاريزعو حلاص دبع ىسيع نأ معزت

 ونب هذهو ًاريزع دبعت دوهيلا هذهو ىسيع دبعت ىراصنلا هذهف :لاق .«ىلب»

 ۳ بس لا َّنإ» :تلزتف ءةكم لهأ جضف :لاق نو و
 و ##» :تلزنو :لاق نت نخل ا



 6١ ءايبنألا ةروس

 .جيجضلا وهو © توله هني كر اذإ السم میرم

 :دنسلا لاجر ضعب

 نباب ًاملاع عدصم ناك :ينهدلا رامع لاق عدصم وه ییحی وبآ

 تایاورلا يف تابثالا فلاخی ناك :ءافعضلا يف نابح نبا لاقو ؛سابع

 ملسم لاجر نم وهو بیذهتلا بیذهت نم ًارصتخم .ھآ .ريكانملاب درمنيو

 .تاعباتملاو دهاوشلا يف حلصيو نسحلا ىلع لزني هثيدح نأ رهاظلاف

 بيذهت يف امك ةعرز وبأ هقثو كلام نب دوعسم وه نيزر وبأو
 .بيذهتلا

 حرش وطن يف يرغاظولا بويأ نب دمحم 00 لاجر نب كيبع :

 ناو ريكي آ نب ییحی نع يوري لاجر نب دییعب فرعي تذؤملا رازبلا ى ىسوم

 .امهريغو يرصملاو ظفاحلا بلاط وبأ هنع ىور ءامهريغو حلاص نب

 نذؤملا رازبلا و نب دمحم نب ديبع : سنوي نبا لاقو قلعملا داز

 .هركذ ام رخآ ىلإ لاجر نب ديبعب فرعي مساقلا ابأ ىنكي

 و عب يابطل ت ااا هبتنملا ريصبت يفو

 تل دو نل روا رم جه هو حم نا : تلف

 ةعامج هنع ىور دقو «قثوی مل هنإ ثيح لاحلا روتسم هنأ رهاظلاف .ها

 نإ فرخزلا ةروس يف يتأيس امك هقيرط ريغ نم ءاج دق ثيدحلا نكلو

 . هللا ءاش

 انثدح : هللا همحر لاق 2 ۲٠ج ريبكلا يف يلاربطلا دنع امکو . ۱

ETو را  

 ابأ داز نم ة a ا E E 7 يهف ییحی ابآ

 . یحی



 ءايبنألا ةروس .. ۲

 انث : ۲٣٤ص اج هللا همحر يواحطلا مامإلا لاق :ثيدحلل ةيناث قيرط

 انث ميكح يبأ نب ديزي انث ةرعرع نب دمحم نب ميهاربإ انث دواد نب دمحأ
 دنسلا لاجر ضعب .هوحن هركذف سابع نبا. نع ةمركع نع نابأ نب مكح

 مجارت يف امك يزوجلا نباو سنوي نبا هقثو ىسوم .نب دواد نب دمحأ
 ثيدحلاف هثيدح نسحي ةبتر مهلزنآ بيذهتلا لاجر نم لاجرلا ةيقبو رابحألا
 ا هللاو ا مس لازال قرطلا .عم

 انثدح : ۳۱ص اج راثآلا لكشم يف هللا همحر ف 1 لاق ٠

 نع بئاسلا نب ءاطع نع "" ةيندك وبأ انث تلصلا نب دمحم انث ةيمأ وبأ

 .هوحن ركذف سابع نبا.نع ريبج نب ديعس

 ديعس يبأ هخيش نع ۷۰ص هقفتملاو هيقفلا يف بيطخلا هركذ ثیدحلا
 مصالا بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انئدح «يفريصلا یسوم .نب دمحم

 ىلإ ak نیذلا دنسلا لاجر ضعب . 0 8 ا 00 انثدح

 .بيذهتلا بيذهت نم دارملا .ها .هباتك نم ثدح تب الإ ا

 طالتخالا لبق هنع ىور نمم ةنيدك وبأ سيلو طلتخم بئاسلا نب ءاطعو
 x a تا ارد و رت انك عام هتكلو

 1 1 : تاعباتملاو دهاوشلا :يف..ناحلصي

 ١ : سابع نبا ىلإ. ةعباز قیرط

 وبأ انثدح سم 0 هللا همجر 00 هللادبع ا ۳ *

 نبا نعةطرك نم يوحتلا دین نع دقاو نب نصا اا قيقش نب نمحلا

ê a 25 ۱نب .ىسوم نب دمحم .هاجرخي ملو داوا عض :لاقو  

 .بیذهتلا بیذهت يف امك هانتيثأ ام باوصلاو بيرك وبآ لصالا يف )۱(



 16 ءايبنألا ةروس

 :لاق يرايسلا مساقلا هنع يوارلا نأ نازيملا ناسل يف «يناشاقلا وه مت

 ءيس ظفاحلا يلع نب دمحم ناك :نادعس يبأ نبا لاقو هتدهع نم ءيرب انآ

 .هأ . هف يارلا



 جحلا ةروس ١65

 تو د ت

OED < 

 >  0م  Eا

 :ىلاعت هلوق

 ۱٩. ةيآلا < ا ىف أوبصتخُل ناصح ناتھ

 نع مشاه يبأ نع نايفس انئدح ةصيبق انثدح :۲۹۸ص ۸ج يراخبلا
 ناذه# : تلزن :لاق هتع هللا يضر رذ يبآ نع دابع نب سيق نع زلجم يبأ

 ٠ نب ةديبعو ةزمحو يلع شيرق نم ةتس يف 4 میز يف أومصتخأ ناصح
 .ةبتع نب ديلولاو ةعيبر نب ةبتعو ةعيبر نب ةبيشو ثراحلا

 18ج ملسم هجرخأ ٩۰6ص ۱۰ج ريسفتلا يف هركذ ًاضيأ ثيدحلا
 ۲ج دعس نباو ۰۲۱ص اج يسلايطلاو ۰۱۸۳۵ مقر هجام نباو ۰11ص

 ۰۱۱ص ۳ج ریبکلا ىف یناربطلاو ۱۳۱ص ۱۷ج ريرج نباو «١٠ص ق

 ينبل ىلوم وهو ةعيبض ينب يف لزني ناك بوقعي نب فسوی انثدح فاوصلا
 لاق :لاق دابع نب سيق نع زلجم ىبأ نع يميتلا ناميلس انثدح «سودس
 قرص ناصح ِناَدَهظ :ةيآلا هذه تلزن انيف :هنع هللا يضر يلع

 طط

 . مير

 جت حص دق :مکاحلا لاقو ۳۸۲ص ۲ج مکاحلا هجرخآ ثیدحلا
 اذک .هاجرخی مل ناو يرافغلا رذ يبآ نع حص امك يلع نع ةدايزلا هذهب
 .يلع ثیدح جرخآ دق يراخبلا نأ یرت تنأو :لاق



 نب يلع نسحلا وبأ ظفاحلا اهدقتنا ىتلا ثيداحألا نم رذ يبأ ثيدح

 ةراتو رذ يبأ نع هب ثدحي ةرات زلجم ابأ نأل هللا همحر ينطقرادلا رمع
 :ثيدحلا برطضاف :لاق هلوق نم هب ثدحي

 هكردتسا امم ثيدحلا اذهو :155<ص ۱۸ج هللا همحر يوونلا لاق

 يلع نع سيق نع زلجم يبأ نع يراخبلا هجرخأ :لاقف ينطقرادلا
 ةيآلا تلزن مهيفو :سيق لاق ةموصخلل اوثجي نم لوأ انأ :هنع هللا يضر
 روضنم نع ريرج نع نامثع لاقو :يراخبلا لاق مث سیق هب زواجي ملو

 لاق ثيدحلا برطضاف :ينطقاردلا لاق هلوق زلجم يبأ نع مشاه يبأ نع

 نم هعمس ًاسیق هبارطضاو ثيدحلا فعض اذه نم مزلي الف :تلق يوونلا

 هيلإ فاضأو «هضعب يلع نم عمسو هنع هاورف انه ملسم هاور امك رذ يبأ
 مالك نم هنإ لقي ملو ةرات زلجم وبأ هب ىتفأو رذ يبأ نم هعمس ام سيق
 ءاذه لثمب مهدعب نمو مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا تلمع دقو «هيأرو هسفن

 الو ةياورلا نود ىوتفلا ىلإ ةجاحلا دنع ثيدحلا ىنعمب مهنم ناسنإلا يتفيف

 اذه يف سيلو هظفل ركذو هعفر ةياورلا دصقو رخآ تقو ناك اذإف «هعفري

 .هللا همحر يوونلا مالك .ها .ملعأ هللاو . بارطضا

 حتفلابو د ۲ج حتفلا ةمدقمب كيلعف ديزملا ديرت تنك نإو

 ٠ .ملعأ لاو ۱۰ص و هؤص ١٠ج

 : یلاعت هلوق
 4© يَ میرن لع هل نإ میش مای ترتكب نیل یاو موج 0 ل 0. 58 2 2غ 3 1 8 2 و ت -

 ادا ۱ ۳۹ ةيآلا

 نایفس اذث ؟)قاخسٍا انث :۲۱۹ص ١ج هللا همحر ا دمحأ مامإلا لاق
 امل :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع نيطبلا ملسم نع شمعألا نع

 هيلإ انإو هلل انإ مهيبن اوجرخأ :ركب وبأ لاق ةكم نم هلو يبنلا جرخ

 .قرزألا فسوي نبا :وه (۱)



 جحلا ةروس ۱ ۱

 ع 2 نو اري مهتاب رَ َنيِذَِل نم :تلزنف نكلهيل نوعجار

 .لاتق نوكيس هنأ فرعف :لاق 49 نا هرم

 .لاتقلا يف ةيآ «تلزن لوأ يه سابع نبا لاق 1

 ءهنسحو ۱۵۱ص ٤ج يذمرتلا هجرخأو حيحصلا لاجر هلاجر ثيدحلا

 مجعملا يف يناربطلاو ۰۱۷۲ ص ۷ج ريرج نباو ۰۳ص اج يئاسنلاو

 ۳ج ریثک نبا ظفاحلا هازعو نآمظلا دراوم يف امك نابح نباو «لئاوألاو
 و ۳۹۰ و ۲۶۳ و ٦٦ص ۲ج مكاحلا هجرخأو «متاح يبأ نبال ۲۲۵ص

 .يبهذلا هيلع تكسو نیخیشلا طرش ىلع :عیمجلا يف لاقو ۷ص ۴ج "

 قیقحتب :۳۲۵ص هج يذمرتلا لاق دقف هلاسرإ حجارلا نأ رهظ مث

 رکذو ًالسرم نایفس نع 7 يدهم نب نمحرلادبع هاور دقو ِ ميهاربإ

 .السرم نايفس نع يريبزلا دمحأ يبأ قيرط نم

 نب سيق قيرط نم ۱۷ص ۱۷ج ریرج نبا دنع هلصو

 . فیعض ًاسيق نکلو شمعألا نع عیبرلا
 ال نکلو «نایفسل ًاعباتم ةبعش قیرط نم ۷ص ۳ج مکاحلا هاور دقو

 .هماهوآ ةرثكل مکاحلا تادرفت ىلإ سفنلا نئمطت

 : لاقف ۲۱ص ۱ج للعلا يف ف هرکذ دق يتطقرادلا ظفاحلا تدجو مث

 ریبج نب ديعس نع نیطبلا ملسم نع شمعالا نع يروثلا هیورب ثيدح وه
 ساق نبا نع

 هنع نايفس هنبا ةياور نم عيكوو قرزلا قاحسإ ةا ع تاتو

 .يروثلا نع يعجشألاو

 عيبرلا نب سيق نع يبايرفلا هاورو سابع نبا ركذي ملف مهریغ هلسرأو

 ظوفحملاو ‹ حصي الو يروثلا نع يبايرفلا نع ليقو .ًالصتم شمعألا نع

 . سيق هلع
 . ملعأ هللاو .لاسرإلا ناحجر ملعت اذهبو



 ۱5۷ ۱ نونمزملا ةروس
Eی  E0-به 1177 ی ا اق 517717  ] 

 :یلاعت هلوف

 .۷۱ ةيالا «(0و) َنوُعَبَصي امو م میر أوناكتْسأ اق باّدملاب مُهَتْذَحَأ دقو

 وه ةليمت وبأ انثدح :لاق ديمح نبا انثدح : ٥٤ص 18ج ريرج نبا

 :لاق سابع نبا نع ةمركع نع ديزي نع ""نیسحلا نع حضاو نب ىبحي
 دقف محرلاو هللا كدشنأ دمحم اي :لاقف ي هللا لوسر ىلإ نايفس وبأ ءاج

 اَ بادعلاب مُهتْذَحَأ سوت : هللا ل 0 2 ربولا ينعي) زهلعلا انلكأ

 ( ) هی امو مل ڪتا
 هنإف يزارلا ديمح نب دمحم يربطلا خيش الإ تاقث هلاجر ثيدحلا

 دقف ءاهيف وه يتلا قيرطلا اذه ريغ قرط نم ءاج دق ثيدحلا نكل «فيعض

 امك (۳)یئاسنلاو ۲۵۱ص ۳ج ریثک نبا ریسفت يف امك متاح يبأ نبا او
 دقاو نب نیسحلا نب يلع مهدنع هیفو 4۳4ص " ۲)نابح نباو «ریثک نبا يف

 هيفو بابسألا يف يدحاولاو ۳۹۶ص ۲ج مكاحلا هاورو .فعض دقو

 أربأ انأ :يرايسلا مساقلا هذيملت لاق دقو متاح نب ىسوم نب دمحم امهدنع

 يأرلا ءيس ظفاحلا يلع نب دمحم ناك :نادعس يبأ نبا لاقو .هتدهع نم

 يعبطم طلغ وهو «نسحلا :لصألا يف )١(
 .(48/7) ريسفتلا يف يئاسنلا (۲)

 .(۲۹/۷۲) حيحصلا بيترت يقو نآمظلا دراوم نم (۳)



 نونمؤملا ةروس ١64

 .يبهذلا هيلع تكسو هححص دقف مكاحلا امأ نازيملا ناسل يف امك «هیف

 .ملعأ هللاو .""هريغل حيحص دقاو نب نيسحلا ىلإ هقرط عومجمب وهو

“O. O. ̂ O. 

 )١( ةوبنلا لئالد يف ييقهيبلا دنع ًادهاش هل تدجو مث )۳۲۸/۷(.



 ۱5۹ رونلا ةروس

Eهد را  

 : یلاعت هلوق

 .۳ ةيآلا ةن وأ هر الل خکب ال نال

 نع ةدابع نب حور ان ديمح نب دبع انثدح : ۱۹۲ص ٤ج يذمرتلا

 ناك :لاق هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع ينربخآ :لاق سنخألا نب هللاديبع
 مهب يتأيو ةكم نم ىرسألا لمحي ًالجر ناكو دئرم يبأ نب دثرم هل لاقي لجر

 هنأو «هل ةقيدص تناكو قانع اهل لاقي ةكمب يغب ةأرما تناكو :لاق ةنيدملا

 لظ ىلإ تيهتنا ىتح تئجف :لاق ؛هلمحي ةكم ىراسأ نم ًالجر دعو ناك
 يلظ داوس ترصبأف قانع تءاجف :لاق ةرمقم ةليل يف ةكم طئاوح نم طئاح

 :تلاقف - دئرم :تلقف .دئرم :تلاقف تفرع ىلإ تهتنا املف طئاحلا بنجب

 اي :تلاق .انزلا هللا مّرح قانع اي :تلقف  ةلبللا اندنع تبف مله الهو ًابحرم

 مدنخلا تكلسو ؛تينامث ينعبتف :لاق مكارسأ لمحي لجرلا اذه مايخلا لهأ

 يسأر ىلع اوماق ىتح اوءاجف .تلخدف فهك وأ راغ ىلإ تيهتناف
 الجر ناكو هتلمحف يبحاص .ىلإ تعجرو اوعجر مث :لاق «ينع هللا مهامعو
 ىتح ينييعيو هلمحا تلعجف هلبكأ هنع تككفف رخآلا ىلإ تيهتنا ىتح «ًاليقث

OTقانع حكنا !هللا لوسر اي :تلقف آي هللا  

 کت :تلزن یتح ًائيش يلع دري ملو كلِ 00

 وأ ةَ الإ حكي ال نل دئرم اي» : هِي هللا لوسر لاقف « كرم وأ ي
 .هجولا اذه نم الإ فرعي ال بيرغ نسح ثيدح اذه . ءاهحكتت الف 4 دكت 7



 رونلا ةروس ۱1۰

 نباو ۰۵4ص اج يئاسنلاو ۰ ۱۷۲ص ۲ج دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا

 ًارصتخم ١١٠ص ۲ج مكاحلاو «مهبم هدنع دنسلا يفو ۷۱ص ۱۸ج ريرج
 .ىبهذلا هيلع تكسو دانسإلا حيحص :لاقو

 : یلاعت

 نا عيل زن همت شا ار بش ل قیر جک ب ی
 0 وك تايآلا ©: نقرأ لر ۷

 يبايرفلا فسوی نب دمحم انئدح قاحسإ انئدح :4"5ص ١٠ج يراخبلا

 ىتأ ًارميوع نأ دعس نب لهس نع يرهزلا ينثدح :لاق يعازوألا انثدح

 دجو لجر يف نولوقت فيك :لاقف نالجع ينب ديس ناكو يدع نب مصاع

 نع كيلو هللا لوسر يل لس ؟عنصي فيك مأ هنولتقتف هلتقي ًالجر هتأرما عم
 لئاسملا كو هللا لوسر هركف لوسر اي :لاقف يلب يبنلا مصاع ىتأف .كلذ

 :رميوع لاق ءاهباعو لئاسملا هرك ب هللا لوسر نإ :لاقف رميوع هلأسف
 اي :لاقف رميوع ءاجف «كلذ نع 5 هللا لوسر لأسأ ىتح يهتنأ ال هللاو
 لاقف ؟عنصي فيك مآ هنولتقتف هلتقيأ الجر هتأرما عم دجو لجر هللا لوسر
 امهرمآ «كتبحاص يفو كيف نآرقلا هللا لزنأ دق» : و هللا لوسر

 اي :لاق مث : ءاهنعالف هباتك يف هللا ىمس امب ةنعالملاب ي هللا لوسر
 ا ا ءاهقلطف اهتملظ دقف اهتسبح نإ هللا لوسر

 جعدأ محسأ هب تءاج نإف اورظنا» : و هللا لوسر لاق مث نينعالتملا

 ءاهيلع قدص دق الإ ًارميوع بسحأ الف نيقاسلا جلدخ نيتيلألا ميظع نينيعلا

 اهیلع بذك دق الإ ًارميوع بسحأ الف ةرحو هنأك رميحأ هب تءاج ناو

 ناكف رميوع قيدصت نم لَو هللا لوسر هب تعن يذلا تغلا ىلع هب تءاجف

 .«همأ ىلإ بسني دعب

 و ۲۸۲ص ١١ج قالطلا باتك يف ًاضيأ يراخبلا هجرخأ ثيدحلا

 وبأو ۰۱۲۳ص و ۱۲۰ص ١٠ج ملسمو ۰4۰ص ۱۷ج و ۰۳۷۱ و ۹

 دمحأو ۲۰5۹ مقر هجام نباو ۰۱8۰ ص ۲ج يمارللاو ۰۲۱ص ۲ج دواد

 ۰۱۵۰ص ۲ج يمرادلاو ۰۸۹ص ۲ج كلامو ۰۳۳۷ و ٤۳ص ج



 15١ ش رونلا ةروس

 .86 ص ۱۸ج ريرج نباو ۰۲۷ص ۳ج ينطقرادلاو

 راشب نب دمحم يتئدح : ۱۵ص ١٠ج هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق

 نأ سابع نبا نع ةمركع انثدح «ناسح نب ماشه نع يدع يبأ نبا انئدح
 : 95 يبنلا لاقف ءامحس نب كيرشب يي يبنلا دنع هتأرما فذق ةيمأ نب لاله
 الجر هتأرما ىلع اندحأ یار اذإ هللا لوسر اي :لاقف «كرهظ يف دح وأ ةنيبلا»
 لاقف «كرهظ يف دح الإو ةنيبلا» :لوقي ب يبنلا لعجف ؟ةنیبلا سمتلي قلطني
 دحلا نم يرهظ ءیربی ام هللا نلزنيلو قداصل ينإ قحلاب كثعب يذلاو :لاله
 نی ملل :غلب ىتح أرقف 4 مو رب بياو :هيلع لزنأو ليربج لزنف
 96 يبنلاو دهشف لاله اهءاجف اهيلإ لسرأف ك5 يبنلا فرصناف . قرأ
 تدهشف تماق مث «؟؟بئات امکنم لهف بذاك امكدحأ نأ ملعي هللا نإ» :لوقي
 تأكلتف :سابع نبا لاق ةبجوم اهنإ :اولاقو اهوفقو ةسماخلا دنع تناك املق
 تضمف مويلا رئاس يموق حضفأ ال :تلاق مث عجرت اهنأ اننظ ىتح تصكنو
 ٠ جلدخ نيتيلألا غباس نينيعلا لحكأ هب تءاج ناف اهورصبأ» : 4 يبنلا لاقف
 ام الول» : وی يبنلا لاقف كلذك هب تءاجف «ءامحس نب كيرشل وهف نيقاسلا
 .«نأش اهلو ىل ناكل هللا باتك نم ىضم

 ۳ج ينطقرادلاو ۲۷۳ص و ۲۳۸ص ١ج دمحأو ۲۰۳۷ مقر هجام نباو
 حیحص :لاقو ۲۰۲ص ۲ج مكاحلاو ۸۳ص ۱۸ ریرج نباو ۰۲۷۷

 .يبهذلا هيلع تكسو نيخيشلا طرش ىلع
 .ةيمأ نب لاله :ثيدحلا اذه يف فذاقلاو

 هللادبع نب دمحم انثدح : ۱۳ص 1 هللا همحر ملسم مامإلا لاق

 :لاق ريبج نب ديعس نع ناميلس ىبأ نب كلملادبع انثدح ريمن نب هللادبع

 ام تيرد امف :لاق ؟امهنيب قرفيأ بعصم ةارما يف نينعالتملا نع تلئس
 هنإ :لاق ؟يل نذأتسا :مالغلل تلقف ةكمب رمع نبا لزنم ىلإ تيضمف ؟لوقأ
 كب ءاج ام هللاوف لخدا :لاق «معن : تلق ريبج نبا :لاق يتوص عمسف لئاق



 رونلا ةروس ۱۹۲

 اهوشح ةداسو دسوتم ةعذرب شرتفم وه اذاف تلخدف ةجاح الا ةعاسلا هذه

 نإ معن هللا ناحبس :لاق ؟امهنیب قرفيأ نانعالتملا نمحرلادبع ابأ :تلق فيل

 دجو نإ تيأرأ هللا لوسر اي :لاق نالف نب نالف كلذ نع لأس نم لوأ

 تكس نإو میظع رمأب ملكت ملكت نإ عنصي فيك ةشحاف ىلع هتأرما اندحأ

 كلذ دعب ناك املف هبجي ملف و يبنلا تكسف :لاق كلذ لثم ىلع تكس

 ءالؤه لجو زع هللا لزنأف هب تيلتبا دق هنع كتلأس يذلا نإ :لاقف هاتأ

 هركذو هظعوو هيلع نهالتف ©« َمُهَجْوْزَأ می يلو :زونلا ةروس يف تايآلا

 قحلاب كثعب يذلاو ال :لاق ةرخآلا باذع نم نوهأ ايندلا باذع نأ هربخأو

 نومآ ايندلا باذع نأ اهربخأو اهركذو اهظعوف اهاعد مث ءاهيلع تبذك ام

 لجرلاب أدبف بذاكل هنأ قحلاب كثعب يذلاو ال :تلاق ةرخآلا باذع نم

 نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلاو نيقداصلا نمل هنأ هللاب تاداهش عبرآ دهشف

 نمل هنأ هللاب تاداهش عبرأ تدهشف ةأرملاب ىنث مث «نيبذاكلا نم ناك

 .امهنيب قرف مث نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو نييذاكلا

 يئاسنلاو ۱۵4ج و ۲۲ص ۲ج هححصو يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 نباو ۱۵۰ص ۲ج يمرادلاو ۰۲ و ۱۹ص ۲ج دمحأو ۱44ص اج

 نعالملاو مكحلا نع لئاسلاو ۸4ص ۱۸ج ريرج نباو ۲۵۲ص دوراجلا

 . ينالجعلا هنأ يئاسنلاو ملسم دنع ثیدح يف رسف نکل مهبم

 برح نب ریهز انثدح :۱۲۷ص ۱۰ هللا همحر ملسم مامالا لاق ۱

 انربخآ :قاحسإ لاق ریهزل ظفللاو ميهاربإ نب قاحساو ةبيش يبأ نب نامثعو

 هللادبع نع ةمقلع نع میهاربا نع شمعألا نع ریرج انئدح :نارخآلا لاقو

 نأ ول :لاقف راصنألا نم لجر ءاج ذإ دجسملا يف ةعمجلا ةليل انإ :لاق

 تكس ناو هومتلتق لتق وأ «هومتدلج ملكتف ًالجر هتارما عم دجو ًالجر
 ىتأ دغلا نم ناك املف جب هللا لوسر هنع نلأسأل هثاو ظیغ ىلع تكس

 وأ هومتدلج ملكتف ًالجر هتأرما عم دجو الجر .نأ ول :لاقف كي هللا لوسر

 وعدي لعجو «حتفا مهللا» :لاقف ظيغ ىلع تكس تكس وأ هومتلتق لتق

 هذه 4 مش الإ انش مل كي رو مبل شب َنِيلو» :ناعللا ةيآ تلزنف
 ىلإ هتأرماو وه ءاجف سانلا نيب نم لجرلا كلذ هب ىلتباف تايآلا
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 مث نيقداصلا نمل هنأ هللاب تاداهش عبرأ لجرلا دهشف انعالتف هلي هللا لوسر
 اهل لاقف نعلتل تبهذف «نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلا نعل
 دوسأ هب ءيجت نأ اهلعل» :لاق اربدأ املف تنعلف تباف «هم» : 6 هللا لوسر
 . «ادعج دوسأ هب تءاجف ًادعج

 دمحأو ۲۰۹۸ مقر هجام نباو ۲4۲ص ۲ج دواد وبآ هجرخآ ثیدحلا
 .85 ص 14ج ريرج نباو 44۸ص اج

 .راصنألا نم لجر مهضعبو ملسم دنع لئاسلاو ۱

 ىنثملا نب دمحم انئدحو :۱۲۸ص ١٠ج هللا همحر ملسم مامإلا لاق
 انأو كلام نب سنأ تلأس :لاق دمحم نع ماشه انثدح ىلعألادبع انثدح
 نب كيرشب هتأرما فذق ةيمأ نب لاله نإ :لاقف ًاملع هنم هدنع نأ ىرأ
 :لاق مالسإلا يف نعال لجر لوأ ناكو كلام نب ءاربلا اخأ ناكو ءامحس
 ءیضق ًاطبس ضيبأ هب تءاج ناف اهورصبا» : #4 هللا لوسر لاقف اهنعالف
 وهن نيقاسلا شمح ًادعج لحكأ هب تءاج ناو ةيمآ نب لالهل وهف نينيعلا
 .نيقاسلا شمح ًادعج لحكأ هب تءاج اهنأ تئبنأف :لاق «ءاحمس نب كيرشل

 .۱8۱ص ج يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 .ةمآ ني لاله فذاقلاو

 انئدح :۰ص ۲ج راتسالا فشک يف امك هللا همحر رازبلا لاق
 ها نا يا نب نوي الث ليست ی ا نإ فيلا نب تاحسإ

 :لاق ا هب ًالعاف هللاو تنك :لاق «؟هب اا ناموز مآ عم

 هنإف زجعألا هللا نعل :لوقأ تنك هلتاق لاو تنك :لات «؟رمع اي تنأف»

 .4 مشا "لر ةكبش یکی رو ميل شب یو :تلزتف :لاق ثيبخ
 .سنوي نع ليمش نب رضنلا الإ هدنسأ ًادحأ ملعن ال :رازبلا لاق

 قاحسإ يبأ نع نايفس نع مصاع وبأ ان راطعلا قاحسإ نب هللادبع انثدح
 .هوحلب ....: : لاق هيو يبنلا نع - ةفيذح نع لقي ملو - عیتی نب ديز نع
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 . تاقث هلاجر :۷4ص ۷ج دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق

 نيبو هنیب عمجلا يف فلکتن نأ ىلإ جاتحی ال ةفيذح ثیدح لوقآ

 وري ملو ؛ریثک نبا ریسفت يف امك عيثي نب دیز ةياور نم هنال نیقباسلا نیئیدحلا

 بیذهت يف امك يلجعلاو نابح نبا یوس هقثوي ملو قاحسإ يبأ یوس هنع
 هلاسراو هلصو يف اتفلتخا دن اعلا «قیئوتلا يف نالعاستم امهو بیذهتلا

 قاحسإ يبأ نب سنوي وهو ""هلصو يذلا نم ىوقأ وهو نقتأ هلسرآ يذلاو
 در لا حرصي ملو بيذهتلا بيذهت يف امك سلدم قاحسإ وبآ ًاضيأو
 نب لاله نأ يدنع لاوقالا برقأف . نیمدقتملا نیئیدحلا نيب عمجلا يف رظنلا

 .ملعأ هللاو . اعم ةيآلا امهيف تلزنف ينالجعلا ءيجم فداصو لأس ةيمأ

 ملعلا لهأ لاوقأ كلانه رکذ دقف حتفلاب كيلعف دیزملا دیرت تنك ناو
 .1۱ و ٩ص ١٠ج

 : یلاعت هلوق

 وب چون لا ل رکن ی رب لأ 4
 هال © مظع باذع مل 7 مهنم راک نوت یو رثالآ 8 بش ام مت ېا

 .۲۲ ةيآلا ىلإ ۱

 ينمهفأو دواد نب ناميلس عيبرلا وبأ انثدح :۱۹۸ص ٦ج يراخبلا

 نب ديعسو ريبزلا نب ةورع نع باهش نبا نع حيلف انئدح :لاق دمحأ هضعب

 ةشئاع نع ةبتع نب هللادبع نب ديبعو يثيللا -صاقو نب ةمقلعو بيسملا

 هللا اهأربف اولاق ام كفإلا لهأ اهل لاق نيح ك5 يبنلا جوز اهنع هللا يضر
 ةشئاع نع ينثدح يذلا اهثيدح نم ةفئاط ينثدح مهلكو :يرهزلا لاق .هنم

 اذ كك هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نأ اومعز ًاضعب قدصي مهثيدح ضعبو

 ."'هعم اهب جرخأ اهمهس جرخ نهتيأف هجاوزأ نيب عرقأ ًارفس 0 نأ دارأ

 .٥٤٤ص ۱ج هنبال للعلا يف امك هلاسرإ متاح وبأ حجر دقو 0600(

 وهو جوخ : :نيقابلاو ينهيمشكلا ةياور يفو ينهيمشكلا ريغ نع رذ 53 يفستلل )۲(

 . حتفلا .ها . لوهجملل ءانبلا ىلع هلوأ مضب ةب جرخآ :لوألا لعلو «باوضلا
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 لزنأ امدعب هعم تجرخف يمهس جرخف اهازغ ةازغ يف اننيب عرقأف
 غرف اذإ ىتح انرسف هيف لزنأو «جدوه يف لمحأ انأف باجحلا
 ليحرلاب ةليل نذآ ةنيدملا نم انوندو لفقو كلت هتوزغ نم ب هللا لوسر

 ينأش تيضق املف شيجلا تزواج ىتح تيشمف «لیحرلاب اونذا نيح تمقف
 عطقنا دق رافظأ عزج نم يل دقع ذإف ءيردص تسملف «لحرلا ىلإ تلبقأ

 ` .هژاغتبا ينسبحف يدقع تسمتلاف تعجرف

 يذلا يريعب ىلع هولحرف يجدوه اولمتحاف يب نولحري نيذلا لبقأف
 ملو نلقثي مل افافخ كاذ ذإ ءاسنلا ناكو «هيف ينآ نوبسحی مهو بکرآ

 هوعفر نيح مولا رکنتسی ملف «ماعطلا نم ةقلعلا نلكأي امناو .محللا نهشغی

 اوراسو لمجلا اوثعبف نسلا ةثيدح ةيراج تنکو .هولمتحاف جدوهلا لقث

 تممأف دحأ هيف سیلو مهلزنم تئجف «شیجلا رمتسا امدعب يدقع تدجوف

 انآ امنیبف «يلا نوعجریف ينودقفيس مهنآ تننظو «هب تنك يذلا يلزنم

 يناوكذلا مث يملسلا لطعملا نب ناوفص ناکو «تمنف يانيع ينتبلغ ةسلاج

 ناکو يناتأو «مئان ناسنا داوس یأرف يلزنم دنع حبصأف شيجلا ءارو نم

 اهدي ءىطوف هتلحار خانأ نيح هعاجرتساب تظقيتساف باجحلا لبق يناري

 يف نيسرعم اولزن امدعب شيجلا انيتأ ىتح ةلحارلا يب دوقي قلطناف ءاهتبكرف
 نب يبأ نب هللادبع كفإلا ىلوت يذلا ناكو .كله نم كلهف «ةريهظلا رحن

 باحصأ لوق نم نوضيفي سانلاو ًارهش اهب تيكتشاف ةنيدملا انمدقف .لولس

 ىرأ تنك يذلا فطللا يبنلا نم یرآ ال ينآ يعجو يف ينبيريو گكفالا

 ءيشب رعشآ ال «مکیت فیک» :لوقي مث ملسیف لخدی امنإ «ضرمآ نيح هنم
 جرخن ال انزربتم عصانملا لبق حطسم مأو انآ تجرخف تهقن یتح كلذ نم

 برعلا رمآ انرمأو انتویب نم ًابيرق فنکلا ذختن نأ لبق كلذو ليل ىلإ اليل الا
 يشمن مهر يبآ تنب حطسم مأو انآ تلبقأف هزنتلا يف وأ ةيربلا يف لوألا

 نیبستآ «تلق ام سئپ :اهل تلقف .حطسم سعت :تلاقف ءاهطرم يف ترثعف

 . لهأ لوقب ينتربخأف ؟اولاق ام يعمست ملأ هاتنه اي :تلاقف .ًاردب دهش ًالجر
 يلع لخد يتيب ىلإ تعجر املف .يضرم ىلإ ًاضرم تددزاف كفالا
 انأو :تلاق .ياوبآ ىلإ يل نذئا :تلقف «مکیت فیک» :لاقف ي هللا لوسر
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 تیتأف و هللا لوسر يل نذأف امهلبق نم ربخلا نقيتسأ نأ ديرأ ذئنيح
 كسفن ىلع ينوه ةينب اي :تلاقف «سانلا هب ثدحتي ام :يمأل تلقف «ياوبأ

 الإ رئارض اهلو اهبحي لجر دنع ةئيضو طق 5 ةأرما تناك املقل هللاوف نأشلا
 تيف :تلاق ءاذهب سانلا ثدحتي دقلو هللا ناحبس :تلقف .اهيلع نرثكأ

 «تحبصأ مث ا ا ل

 يحولا ثبلتسا نيح ديز نب ةماسأو بلاط يبأ نب يلع ك هللا لوسر اعدف
 نم هسفن يف ملعي يذلاب هيلع راشأف ةماسأ اما هلهآ قارف يف امهريشتسي
 .ًاريخ الإ هللاو ملعن الو هللا لوسر اي كلهأ :ةماسأ لاقف ٠ مهل دولا

 اهاوس ءاسنلاو «كيلع هللا قيضي مل هللا لوسر اي :لاقف يلع امأو
 ةريرب ای :لاقف ةريرب يي هللا لوسر اعدف .كقدصت ةيراجلا لسو «ريثك

 نإ «قحلاب كثعب يذلاو ال :ةريرب تلاقف .«كبيري ًائيش اهیف تيأر له "
 نع مانت نسلا ةثيدح ةيراج اهنآ نم رثكأ طق اهیلع هصمغأ أرمأ اهنم تيأر
 نم رذعتساف هموي نم ي هللا لوسر ماقف .هلكأتف «نجادلا يتأتف «نيجعلا
 ينغلب لجر نم ينرذعي نم» : 5 هللا لوسر لاقف لولس نب يبأ نب هللادبع
 ام الجر اوركذ دقو ريخ الا يلمآ یلع تملع ام هللاوف .يلمآ يف ذ هاذأ

 نب دعس ماقف .«يعم الإ يلهأ ىلع لخدي ناك امو ءًأريخ الإ هيلع تملع
 انبرض سوألا نم ناك نإ «هنم كرذعأ هللاو انأ هللا لوسر اي :لاقف ذاعم
 نب دعس ماقف .كرمأ هيف انلعفن .انترمآ جرزخلا نم انناوخإ نم ناك نإو «هقنع

 ةيمحلا هتلمتحا ناكو ًاحلاص الجر كلذ لبق ناكو «جرزخلا ديس وهو ةدابع
 نب ديسأ ماقف. .كلذ ىلع ردقت الو .هلتقت ال لا رمعل تبذك :لاقف
 نع لداجت قفانم كنإف .هنلتقنل لاو هللا رمعل تبذک :لاقف ءريضحلا

 ىلع 5 هللا لوسرو اومه یتح جرزخلاو سوالا نایحلا راثف «نیقفانملا
 اقري ال يموي تيكبو :تلاق .تکسو اوتکس یتح مهضفخو لزتف «ربنملا

 ًامويو يتليل تيكب دقو «ياوبآ يدنع حبصأف «مونب لحتكأ الو «عمد يل .

 انأو يدنع ناسلاج امه امنيبف :تلاق .يدبك قلاف ءاكبلا نأ تننظ یتحا
 امنیبف «يعم يكبت تسلجف اهل تنذأف راصنألا نم ةأرما تنذأتسا ذإ «يكبأ :

 ليق موي نم يدنع سلجی ملو سلجف ئ هللا لوسر لخد ذإ كلذك نحن
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 دهشتف :تلاق ءيش ينأش يف هيلإ ىحوي ال ًارهش ثکم دقو اهلبق ليق ام يف
 ءهللا كئربیسف ةئيرب تنك ناف ءاذكو انک كنع ينغلب هنإف ةشئاع ای» :لاق مث
 هبنذب فرتعا اذإ دبعلا ناف «هیلا يبوتو هللا يرفختساف بنذب تمملآ تنك ناو
 ام یتح يعمد صلق هتلاقم ب هللا لوسر ىضق املف «هیلع هللا بات بات مث
 ام هللاو :لاق لَو هللا لوسر ينع بجأ :يبأل تلقو «ةرطق هنم سحأ
 هي هللا لوسر ينع يبيجأ :يمأل تلقف . 6 هللا لوسرل لوقأ ام يردأ

 ةيراج انأو :تلاق . هي هللا لوسرل لوقأ ام يردأ ام هللاو :تلاق :لاق اميف
 مكنأ تملع دقل هللاو ينإ :تلقف نآرقلا نم ًاريثك أرقأ ال نسلا ةثيدح
 مكل تلق نئلو «هب متقدصو مكسفنأ يف رقوو «سانلا هب ثدحتي ام متعمس

 مكل تفرتعا نئلو «كلذب ينوقدصت ال ةئيربل ينأ ملعي هللاو ةئيرب ينإ
 ابآ الإ الثم مكلو يل دجأ ام هللاو «ينقدصتل ةئيرب ينأ ملعي هللاو رمأب
 تلوحت مث « َنوُفِصَت ام لع نت هدر ليج نسف :لاق ذإ فسوی
 يف لزني نأ تننظ ام هللاو نكلو «هللا ينئربي نأ وجرأ انأو يشارف ىلع
 ينكلو ؛يرمآ يف نآرقلاب ملكتي نأ نم يسفن يف رقحأ انآ اخو ينأش

 مار ام هللاوف «هللا ينئربي ايؤر مونلا يف ها هللا لوسر: ىو نأ چرا كفك
 هذخأي ناك ام هذخأف هیلع لزنأ ىتح تيبلا لهأ نم دحأ جرخ الو هسلجم

eاملف «تاش موي يف قرعلا نم نامجلا لثم هنم ردحتيل هنإ ىتح  
 ا اهب مدعي ملك لوا ناك كحضی وهو 85 هللا لوسر نع يرس

 .«هللا كأرب دقف هللا يدمحا ةشئاع اي :يل

 الو هيلإ مويا الفاو :تلقف .هللا لوسر ىلإ يموق :يمأ تلاقف
 تايآلا - < کی دم كفالاب واج نينا نل :یلاعت هللا لزنأف هللا الإ دمحأ
 ناكو هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاق يتءارب يف اذه هللا لزنأ املف -
 ادب ًائيش حطسم ىلع قفنأ ال هثاو :هنم هتبارقل ةثاثأ نب حطسم ىلع. قفني
 4 دَر کنی ٍلْضَفْل وا لتأی الو :یلاعت هللا لزنأف ءةشئاعل هلاق ام دعب
 eS : ركب وبأ لاقف # حر زوفغ# : هلوق ىلإ

 لأسي كلو هللا لوسر ناکو .هیلع يرجي ناك يذلا حطسم ىلإ عجرف يل
 :تلاقف .«تيأر ام تملع ام بنیز اي١ :لاقف «يرمآ نع شحج تنب بنیز
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 :تلاق .ًاريخ الا اهیلع تملع ام هثاو يرصبو يعمس يمحأ هللا لوسر اي

 .. عرولاب هللا اهمصعف ينيماست تناك يتلا يهو

 ريبزلا نب هللادبعو ةشئاع نع ةورع نب ماشه نع حيلف انثدح :لاق

 .هلثم ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا

 و "8ص ۱۰ج و ۳۲ص ۸ج اهنم عضاوم يف هجرخأ ثيدحلا

 ملسمو ءأضيأ ارصتخم ۳۲ص ۱۷ج و ًارصتخم ۳۷۳ص 4١ج و ۱۰۹ص

 a فنصملا يف قازرلادبعو ۰ ۱۵۵ص ٤ج يذمرتلاو ۰۱۰۲ص ۱۷ج

 ٩۰ ص ۱۸ج ريرج نباو رصتخم ۱۰۳ص و 4٩۵ص ٦ج دمحأو ۰۱۰ص

 اج ماشه نبال ةريسلا يف امک قاحسا نیاو ۰۷ص a خيراتلا يفو

 .۲۹۷ص

 :ىلاعت هلوق

 .۳۳ ةيآلا € نسق ندر نإ والا لع کیت امركم ارج

 ًاعيمج ؛بیرک وبأو ةبيش يبآ نب ركب وبآ انثدح : ۱۲۲ ص ۱۸ج ملسم |

 يبأ نع شمعألا انثدح ةيواعم وبأ انثدح بيرك يبأل ظفللاو ةيواعم يبأ نع

 يبهذا :هل ةيراجل لوقي لولس نب يبأ نب هللادبع ناك :لاق رباج نع نايفس

 اضع نر نإ ها لع میک امركم الي :لجو زع هللا لزنأف نیش انيغباف

 .* ريَ روع نمک دعب نم هلأ نإ نهر نمو ايدل ويلا نع ارت
 نع شمعالا ىلإ يهتنت یرخآ قیرط نم ملسم ًاضيأ هجرخآ ثیدحلا

 ةکيسم اهل لاقي لولس نب يبآ نب هلادبعل ةيراج نأ هیفو .هب نایفس یبآ
 ## يبنلا ىلإ كلذ اتکشن انزلا ىلع امههرکی ناکف «ةميمأ اهل لاقي یرخاو

 نفعل ةيراج نأ فز ؟54 م ؟ج.دواد وبأ هجرخأو .ةيآلا هللا لزنأف

 امك رازبلاو ۰۱۳۳ و ۱۳۲ص ۱۸ج ريرج نباو «ةکيسم اهل لاقي راصنالا

 نم عامسلاب شمعألا حيرصت هيفو ۲۸۸ص "ج ريثك نبا ظفاحلا ريسفت يف.

 ىلع :نيعضوملا يف لاقو ۳۹۷ص و ۲۱۱ص ۲ج مكاحلاو نايفس يبأ

 نأ لوألا عضوملا يفو .يبهذلا هيلع تكسو هاجرخي ملو ملسم طرش



 564 رونلا ةروس
 E A A نا شال چ ست سر ی ا سس

 ىلع لوألا يف مكاحلا لوقو .فيرحت هلعلف نيكسم همسا نأو لجر هركملا

 قرزألا جرفلا نی دمحم ناف ؛ رظن هيف هيلع يبهذلا توکسو «ملسم طرش

 ًاضيأ هیفو ًازییمت بیذهتلا يف ظفاحلا هرکذ امناو ملسم لاجر نم سیل

 . مالک

 :لاق امهنع هللا يضر سايع نبا نع ١8ص ۷ج دئاوزلا عمجم يفو

 :تلاق انزلا مرح املف فیلهاجلا يف ينزت ةيراج ي يب نب هللادبعلا تناك

 هركذو .حيحصلا لاجر يناربطلا لاجرو هوحنب رازبلاو يناربطلا هاور
 .هدنسب ىسلايطلل هل ًايزاع ريثك نبا ظفاحلا

 :ىلاعت هلوق

 .۵۵ ةيآلا کنی اونم هم ها دو

 وبآ انئدح «ءیناه نب حلاص نب دمحم ينثدح :4۰۱ص ۲ج مکاحلا

 نب يلع انئدح «يمرادلا ديعس نب دمحأ ينثدح ناذاش نب دمحم دیعس

 نب يبأ نع ةيلاعلا يبأ نع سنأ نب عيبرلا نع يبأ ينثدح ءدقاو نب نيسحلا

 مهوتأو ةنيدملا هباحصأو ي هللا لوسر مدق امل :لاق هنع هللا يضر بعك

 الو حالسلاب الإ نوتيبي ال اوناك ةدحاو سوق نع برعلا مهتمر ءراصنألا

 فاخن ال نينئمطم نينمآ تيبن ىتح شيعن انأ نورت اولاقف هيف الإ نوحبصي
 ضرالا یر ی اليو کنی اوما نا هنآ دو :تلزنف هللا الإ

 مبل مل نیا هيلا ا ملل نيسو مهلت ني یا فا ا
 :ةمعنلاب ينعي ¢ ى تليد َدْنَب رڪ نمو :ىلإ اأ غین يفوح دعب نم

 .4 شيلا م كب

 .يبهذلا هيلع تكسو هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه

 متاح وبأ هفعض دقو دقاو نب نيسحلا نب يلع هدنس يف ثيدحلا
 لاقو نابح نبا هقثوو هيف يأرلا ءىس قاحسإ ناك :لاقو يراخبلا هكرتو

 ممجم يف يمثيهلا لاق نكل] .بيذهتلا بيذهت .ها .سأب هب سيل :يئاسنلا



 رونلا ةروس ۱۷۰

 يربطلا هرکذو .تاقث هلاجرو طسوالا يف يناربطلا هاور :۸۳ص ۷ج دئاوزلا

 : یلاعت هلوق

 ۱ ةيآلا 6 جرح حل ىلع نيو

 فشك يف امك رازبلاب ريهشلا قلاخلادبع نب ورمع نب دمحأ مامإلا لاق
 رمع نب رشب انث يئاطلا بلاط وبأ مزخأ نب ديز انئدح :۱ص ۲ راتسألا

 ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع ناسيك نب حلاص نع دعس نب ميهاربإ انث
 نوعفديف ا هللا لوسر عم ريفنلا يف نوبغري نوملسملا ناك :تلاق
 0 ام را نا مکل انللحا دق :مهل نولوقيو 1 ىلإ م

 عع سی ل از ع یش ل شش لع ا ا
 ر ا کا e وأ مکتوب نی او ات نأ رظیشآ ع

 :هلوق ىلإ 4 حِينَ ِتوُيِب وأ حیا تريب زا مكيوعأ تيس زا میز

 .4 ائ رئ ام را

 . حلاص الإ يرهزلا نع هاور هملعن ال :رازبلا لاق

 هلاجرو رازبلا هاور :۸4ص ۷ج عمجملا يف يمثيهلا ظفاحلا لاق

 . حیحصلا لاجر

 . حیحص هدنس :لوقنلا بابل يف يطويسلا لاقو

 يأ نمض وهف برط باب نم لجرلا نمض دقو ةنامزلا ةنامضلا : حاحصلا راتخم يف )0

 .یلتبم نمز
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 : یلاعت هلوق

 نوال کلا تار :هلوق ىلإ 4 هدب لع ماظل ضي نرو
 ۰۲٩ و ۲۸ و ۲۷ تايآلا © اَبوُرَح

 لئالدلا يف میعن وبأو هیودرم نبا جرخأ ۹۸ص هج روثنملا ردلا يف

 ابآ نأ امهنع هللا يضر: سابع نبا نع ريبج نب دیعس قیرط نم حیحص دنسب
 ةيقب ناكو ءًاميلح ًالجر ناكو هيذؤي ال ةكمب ب يبنلا عم سلجي ناك طيعم
 ماشلاب هنع بئاغ ليلخ طيعم يبأل ناكو «هوذآ هعم اوسلج اذإ شيرق

 ام :هتأرمال لاقف اليل ماشلا نم هليلخ مدقو طيعم وبأ أبص :شيرق تلاقف
 يليلخ لعف ام :لاق أرمأ ناك امم دشأ :تلاقف ؟هيلع ناك امم دمحم لعف

 هايحف طيعم وبأ هاتأ حبصأ املف !ءوس ةليلب تابف أبص :تلاقف ؟طيعم وبأ

 درأ فيك :لاقف ؟يتيحت يلع درت ال كل ام :لاقف ةيحتلا هيلع دري ملف

 امف :لاق !معن :لاق شيرق اهتلعف دق وأ :لاقف ؟توبص دقو كتيحت كيلع

 ههجو يف قزبتو هسلجم يف هيثأت :لاق ؟تلعف انآ نإ مهرودص ءیربی
 ههجو حسم نأ ب يبنلا دزي ملف لعفف «متشلا نم.هملعت ام ثبخأب همتشتو

 برضأ :ةكم لابج نم ًاجراخ كتدجو نإ» :لاقف هيلإ تفتلا مث قازبلا نم
 هل لاقف «جرخی نآ ىبأ هباحصأ جرخو ردب موي ناك املف «اربص كقمنع

 نم ًاجراخ يندجو نإ لجرلا اذه يندعو دق :لاق انعم جرخأ :هباحصآ

 ولف هکردپ ال رمحآ لمج كل :اولاقف ءأربص يقنع برضی نأ ةكم لابج



 ناقرفلا ةروس ۱۷۲
 ا سس ا سرم تا سام و سس چ ج موسس تست تست ست سس تست

 هب ""لحو نیکرشملا هللا مزه املف مهعم جرخف «هیلع ترط ةميزهلا تناك
 نم نیعبس ىف ًاريسأ ك6 هللا لوسر هنخأف ضرالا نم ددج يف هلمج

 امب معن» : لاق ءالژه نيب نم ينلتقت :لاقف .طیعم وبآ هيلإ مدقو «شیرف

 ِهْيَدَي ىلع ملال شعب ویو : طیعم يبآ يف هللا لزناف .«يهجو يف تقزب

 .4 اَلرُدَح نوال نَا تاک :هلوق ىلإ

 قازرلادبع فنصم يف نکل هدنس ىلع فوقولا يل رسیتی مل ثیدحلا

 لدب نکل ةلسرم يهو اههبشت ةصق ريرج نبا ریسفتو ۰۳۵۹ 25766 ص ج

 قیرط نم (0۸/۱) قازرلادبع ریسفت يفو «فلخ نب يبآ طيعم يبأ نب ةبقع

 هثیدح يقتري ال يرزجلا نامثع دانسالا يف نکل ةلصتم سابع نبا نع مسقم
 هللا همحر يطويسلا نال هيلع مکحلا نم نوفقوتم نآلا نحنو .ةيجحلا ىلإ

2 ۱ 

 : یلاعت هلوق

 لآ مر ىلا سنا لقي الك رعاء اإ ها م تشب ال یاو
 .۹۸ ةيآلا < تيري الو یاب ال

 :لاق نایفس نع ییحی انئدح ددسم انثدح :۱۰۹ص .۱۰ج يراخبلا
 : لاق هللادبع نع ةرسيم يبآ نع لئاو يبأ نع نامیلسو روصنم ينثدح
 لئس وأ تلأس هنع هللا یضر هللادبع نع لئاو يبآ نع لصاو ينثدحو

 وهو ًادن هللا لعجت نأ» :لاق ؟ربكأ هللا دنع بنذلا يأ هي هللا لوسر
 .«كعم معطي نأ ةيشخ كدلو لتقت نأ مث» :لاق ؟يأ مث :تلق ««كقلخ

 ًاقيدصت ةيآلا هذه تلزنو :لاق «كراج ةليلحب ينزت نآ» :لاق ؟يأ مث :تلق

 هوای الك رعاء اإ هلأ حن کررشتب ال ناو :هلك هللا لوسر لوقت
 .4 تيونز الو قلاب ال ہل مح یا تل

 حاحصلا راتخم .ها .لحولا يف عقو يا لجرلا لحوو قیقرلا نیطلا :لحولا 0

 .حتفلا يف امك يروثلا نايفس وه :(لاق) لعاف (۲) ٠



 ۱۷۳ ۱ ناقرفلا ةروس

 ۲۰4ص 6١ج اهنم عضاوم يف هللا همحر يراخبلا هرکذ ثیدحلا

 هذه الت هدنعو ۱۵۷ص ٤ج يذمرتلاو ۸۰ص ۲ج ملسمو ۰۲۸۹ص ۱۷ج

 ریرج نباو 4۳۱ص ۰۳۸۰ص ۱ج دمحأو ۲۱۳ص ۲ج دواد وبأو فیل

 ۰۱45 ۰۱4۵ص ٤ج ةيلحلا يف ميعن وبأو ۰4۱ص 9١ج

 :رخآ بیس

 یسوم نب ميهاربإ ينئدح :۱۷۰ص جا هللا همحر يراخبلا لاق

 ريبج نب ديعس نإ :ىلعي لاق مهربخأ جيرج نبا نأ فسوي نب ماشه انربخأ

 دق اوناك كرشلا لهأ نم ًاسان نأ :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هربخأ
 وعدتو لوقت يذلا نإ :اولاقف هو ادمخم اوتأف اورثكأو اونزو اورثكأو اولتق

 هلأ عم تعني ال نيَو :لزنف ةرافك انلمع امل نأ انربخت ول نسحل هيلإ
 :لزنو 4 تو الك لأي الإ هل مر ىلا سلا نوني الو ركل ا
 .4 زا ةَ ني طفل ال نهیشن ع ارن يلا ترابی لث

 .۸۰ ص ۷ج يئاسنلاو ۱۳۹ص ۲ج ملسم هجرخآ ثیدحلا

 .ملعأ هللاو اعم نیببسلل تلزن ةيالا نوکت نأ عنام الو

 ۱ : یلاعت هلوق

 مهتاعس هل لی كلهلزأت اعم المع لیمو او بات نم الا
 .۷۰ ةيآلا 42 ایت نع هلأ نا تک

 نع ریرج انثدح « ةبيش يبأ نب نامثع انثدح : ۱۱۷ص ج يراخبلا

 «ريبج نب ديعس نع مكحلا ينثدح :لاق وأ ريبج نب ديعس ينثدح ءروصنم

 ام نيتيآلا نيتاه نع سابع نبا لس :لاق ىزبأ نب نمحرلادبع ينرمأ :لاق
 لی نمَو» 24 لا الا هل مع لأ قتلا اللفت الو» :امهرمأ
 ناقرفلا يف يتلا تلزنأ امل :لاقف سابع نبا تلأسف «4 اًدَيَعَتُم کیو
 ًاهلا هللا عم انوعدو هللا مرح يتلا سفنلا انلتق دقف :ةكم لهأ اوكرشم لاق
 ءاسنلا يف يتلا امأو « َباَئ نم الإ :هللا لزنأف شحاوفلا انيتأ دقو رخآ



 ناقرفلا ةروس ۱۷

 هترکذف .اهیف ًادلاخ منهج هژازجف لتق مث هعئارشو مالسالا فرع اذإ لجرلا

 .مدن نم الإ :لاقف دهاجمل

 ۱۸ج ملسم هجرخأو ۰۱۲ص ١٠ج ناقرفلا ریسفت يف هداعآ ثیدحلا

 .٤٤ص ۱۹ج ریرج نباو «158ص ٤ج دواد وبأو ۰۱۵۹ص



 ۱۷۵ صصقلا ةروس

6 
0 

 : یلاعت هلوق

 .ه۱ ةيآلا 49 کر مهلت را مه نشر دق ۷)
 ملسم نب نافع انئدح :لاق مدآ نب رشب ينئدح :۸۸ص ۲ج ریرج نبا

 نب ییحی نع رانید نب ورمع انثدح :لاق ةملس نب دامح انثدح :لاق
 انْلَّصَو َدَقْلَو ور : مهدحأ انأ ةرشع ىف ةيآلا هذه تلزن :لاق اه

 .4 ترتب ملل
 عمجم يف يمثيهلا لاقو ۰4۷ و ٦٠ص هج يناربطلا هجرخأ ثيدحلا

 وهو تاقث هلاجر لصتم امهدحأ نيدانسإب يناربطلا هاور :۸۸ص ۷ج دئاوزلا
 .دانسإلا عطقنم رخآلاو ءاذه

 :ىلاعت هلوق

 .ه٩ ةيآلا 4 کی نم ىدَبي هلآ مو تبا نم یی ال كتا
 انئدح :الاق رمع يبآ نباو دابع نب دمحم انثدح :۲۱+ص ۱ج ملسم

 لاق :لاق ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع ناسيك نبا وهو ديزي نع ناورم
 شا دنع اهب كل دهشآ هللا الإ هلإ ال لق» :توملا دنع همعل ب هللا لوسر
 .ةيآلا < تیبا نم ىت ال كَّنِإ» :هللا لزنأف ىبأف

 .ةدعج نب ىبحي خيش وهو يظرقلا ةعافر نع (۱)



 صصقلا ةروس ۱۷۹
 مااا سوو سددسص٠صطمشسصسا فش شلمب 2222 3ت252259959099602022199222ل2للل

 نأ الول :لاق هيفو ناسيك نب ديزي ىلإ يهتنت ىرخأ قيرط نم هجرخأو
 اخ اهب تررقأل عزجلا كلذ ىلع هلمح امنإ نولوقي شيرق ينريعت )۱( ۳ ۰ ° ور و .

 .ةيآلا هللا لزنأف

 هفرعن ال بيرغ نسح :لاقو ۱۵۹ص ٤ج يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 ۲ج ريرج نباو ۰4۱ص ۲ج دمحاو ناسیک نب ديزي ثيدح نم الإ

 تنب ا ثيدح نم هيلع ی تلا مدقت دقو ورم نامیالا

 . ةبوتلا ةروس يف نزح

Ok. Os. Ox 

 .ةباصإلا تعجار ديزملا E تنك نإو بلاط يبأ مالسإ يعدي نم ىلع در اذه يف )١(

 يف بهاوملا يزعتلا مساق خیشلا هللادبع يبآ انيخأ باتک وه اذه يف عجرم ا
 .«بلاط يبأ مالسإ ىعدا نم ىلع درلا



 ۱۷۷ توبکنعلا ةروس

۳۹ 

 OG PAA 3 ۹ ارش

 :ىلاعت هلوق

 .۸ ةيآلا < اًنسحإ يدوب َنفإلا اتو

 برح نب ريهزو ةبيش يبأ نب ركب وبأ انئدح :1868١ص 6١ج ملسم

 ينثدح برح نب كامس انثدح ريهز انئدح ىسوم نب نسحلا انثدح :الاق
 دعس مأ تفلح :لاق نآرقلا نم تایآ هيف تلزن هنأ هيبأ نع دعس نب بعصم

 هللا نأ تمعز :تلاق برشت الو لكأت الو هنيدب رفكي ىتح ًادبأ هملكت الأ
 يشغ ىتح ًاثالث تثکم :لاق ءاذهب كرمآ انأو كمأ انأو كيدلاوب كاصو

 ىلع وعدت تلعجف اهاقسف ةرامع هل لاقي اهل نبا ماقف ءدهجلا نم اهيلع
 1 هو نإ ايمو :ةيآلا هذه نآرقلا يف لجو زع هللا لزنأف ءدعس

 :لاق 4 ارس ایل يف اَمُهَبَِصصل :اهيفو < ىب هری كاد ناز
 هب تیتاف هتذخأف فيس اهيف اذان ةميظع ةمينغ 95 هللا لوسر باصأو
 :لاقف هلاح تملع دق نم انأف فيسلا اذه ينلفنأ :تلقف هب هللا لوسر
 ينتمال ضبقلا يف هيقلأ نأ تدرأ اذإ ىتح تقلطناف «هتذخآ ثيح نم هدرا

 ثيح نم هدر» م «هينطعأ :تلقف هيلإ تعجرف يسفن

 تضرمو :لاق «4 لااا نع قتولتی» :لجو زع هللا لزنأف :لاق .«هتذخأ

 :لاق تئش ثيح يلام مسقأ ينعد :تلقف «يناتاف ل يبنلا ىلإ تلسرأف
 دعب ناكف تكسف :لاق «ثلثلاف :تلق «ىبأف :لاق .فصنلاف :تلق «ىبأف
 لاعت :اولاقف نيرجاهملاو راصنألا نم رفن ىلع تيتأو :لاق ءًازئاج ثلثلا



 توبكنعلا ةروس ۱۷۸
 د عرش

 - شح يف مهتيتأف :لاق رمخلا مرحت نأ لبق كلذو ًارمخ كيقسنو كمعطن

 :لاق رمخ نم قزو مهدنع يوشم روزج سأر اذإف - ناتسبلا :شحلاو
 :تلقف مهدنع نيرجاهملاو راصنألا تركذف :لاق مهعم تبرشو تلكأف

 حرجف هب ينبرضف سأرلا ىحل دحأ لجر ذخأف راصنألا نم ريخ نورجاهملا

 ¢ نی ٍلَمع نم سج ملا بالا ریییلاو ري انا :رمخلا نأش
 اذه :لاقو هتيقب ىلإ راشأو «یلوألا ةلصخلا هنم يذمرتلا جرخأ ثيدحلا
 «نيعضوملا يف همامتب 185 و ۱۸۱ص اج دمحأو حيحص نسح ثيدح

 ۲ج يسلايطلاو «نامقل ةروس يف يتلا ةيآلا ركذ لوألا عضوملا يفو
 ةيآ هيفو ۷۰ ص ٠۲ج يربطلاو ۰۲۳ص درفملا بدألا يف يراخبلاو ۰۱۸ص
 نب كامس اهيف برطضا نوكي نأ امإو ءّاعم اتلزن انوكت نأ امإف .نامقل
 . ملعأ هللاو ثيداحألا نم ريثك يف برطضی هللا همحر هناف برح

 یافت هلوف
 مه رم ..ح رن

 .۱۰ ةيآلا © ولأي اكمام لوق نم سانلأ نیو

  .لحنلا ةروس يف اهلوزن بیس مدقت



 ۱۷۹ نامقل ةروس

5 ES ۱ سه | DON 

 9 نا بورس

 : یلاعت هلوق

 .۱۳ ةيآلا € ٌةيِظَع مظل فرا تنإ»

 :لاق (ح) ةبعش انثدح :لاق ديلولا وبأ انثدح :968ص ١ج يراخبلا

 نع اربا نع ناميلس نع بس نع دمحم انثدح :لاق رشب ينثدحو

 71 ول مهئاميإ اویل او اما ندا :تلزن امل لاق هللادبع نع ةمقلع

 گنل» :لجو زع هللا لزناف ؟هسفن ملظي انيأ : هو هللا لوسر باحصأ لاق

 (.٠ يطع مطل ثلا

 هجرخأو ۳۹۳ص ٩ج ريسفتلا باتك يف ًاضيأ هجرخأ ثيدحلا

 .18١ص ۲ج يسلايطلا

 :هيبنت
 اذه نأ هذه ةبعش ةياور تضتقا : ٥٩ص ١ج حتفلا يف ظفاحلا لاق

 ملسمو يراخبلا هاور نكل «نامقل يف يتلا ىرخألا ةيآلا لوزن ببس لاؤسلا

 يفف بابلا ثيدح يف روكذملا ناميلس وهو شمعألا نع ىرخأ قيرط نم
 الأ كلذب سيل» :لاقف ؟ملظب هناميإ سبلي مل انيأ :اولاقف هنع ريرج ةياور

 ,«نونظت امك سيل» :لاقف هنع عيكو ةياور يفو ««نامقل لوق ىلإ نوعمست
 لاق ام ىلإ اوعمست ملأ كرشلا وه امن :سنوي نب ىسيع ةياور يفو
 مههبن كلذلو ةمولعم تناك نامقل يف يتلا ةيآلا نأ اذه رهاظو .«نامقل



 نامقل ةروس ۱۸۰

 مههبن مث مهیلع اهالتف لاحلا يف عقو اهلوزن نوکی نأ لمتحیو .اهیلع
 .هأ .ناتياورلا مدتلتف

ON ON ON 



 ۱۸۱١ ةدجسلا ةروس

E او 3 حبب 

 :ىلاعت هلوق

 .15 ةيآلا 6 عِجاَصمْلا نم مین 5

 یو اا هو وقنا إل

 راظتنا يف تلزن € عجاّضملا نع موج فاجن :ةيآلا هذه نأ كلام

 نم الا هفرعن ال بیرغ حيحص نسح ثيدح اذه «ةمتعلا ىعدت ىتلا ةالصلا

 يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو ۰۱۰۰ ص ۱۲ج ريرج نبا هجرخأو ءهجولا اذه

 ش .دبج هدئس : هريسفت

^x Ox ̂ O. 



 بازحألا ةروس ۱۸۲
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 :ىلاعت هلوق

 ه ةيآلا < یا دنع سنا وه مهیاب مآل مشوش

 لأ يشر رع نب هلع نع ملاس يندح قع نب سوم حرم
 نب ديز الإ هوعدن انك ام كلك هلا لوسر ىلوم ةثراح نب ديز نأ :امهنع

 4 وه دنع ا ره ۳۳ مهیا مرشدا : هللا لزنأ ىتح دمحم

 ملسم هجرخأ :45”ص ٣ج ريثك نبا ظفاحلا لاق ثيدحلا
 يراخبلا هجرخأو ءهب ةبقع نب ىسوم نع قرط نم يئاسنلاو ''”يذمرتلاو
 ج دمحأو ۰۵۳ص ج يئاسنلاو ۱۸۱ص ۲ج دواد وبأو ۳4ص ١١ج
 نباو. ۳ ۲ج يمرادلاو 45١ ۰4۰ص ۷ج قازرلادبعو ۰۲۷ص
 نب ليهس تنب ةلهس تتأ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ۲۳۱ص دوراجلا
 ًاملاس نإ :تلاقف ولت هللا لوسر (ةبتع نب ةفيذح يبأ تحت تناك) ورمع
 ینبت امك هانبت ةفيذح وبأ ناكو ءآدلو هارن انك انإو لضف انإو انيلع لخدي
 < یا دع سا وه مهیا مشوا :هللا لزنأف ًاديز كلي هللا لوسر
 .ملعأ هللاو ًاعم امهيف تلزن ةيآلا لعلف .ثيدحلا

 )١( حيحص نسح ثيدح اذه : ۱۱۵ص ٤ج يذمرتلا لاق .



 ۱۸۳ بازحألا ةروس
 سس سس أ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]1 1 10 0 2 م

 :ىلاعت هلوق

 .۲۳ ةيآلا € ظني نم

 انثدح يعازخلا ديعس نب دمحم انثدح :"١5ص ٦ج يراخبلا

 ةرارز نب ورمع ينثدحو :لاق ات تلاس :لاق دیمح نع یلعالادبع

 باغ :لاق هنع هللا | يضر ندا نع لیوطلا دیمح ينئدح : لاق دايز انثدح

 ۱ 0 ۲ هللا نيريل نیفرشمل لاتق يندهشا هللا نعل نيكرشملا 0

 امم كل رذتعأ نيأ مهللا :لاق نوملسملا فشکناو دحأ موي ناك املف

 ی ی يلا سس

 ا دك ردم لاق دا

 وأ حمرب ةنعط وأ فيسلاب ةبرض نينامثو ًاعضب هب اندجوف :سنأ لاق . . عنص

 هتخأ الإ دحأ هفرع امف نوكرشملا هب لثم دقو لتق دق هاندجوو مهسب ةيمر

 :ههابشأ يفو هيف تلزن ةيآلا هذه نأ نظن وأ 1 انك : سنأ لاق .هنانبب

 .ةيآلا رخآ ىلإ يع هل اوُدَهَع ام ْاوَُدَص لار نیا نیو

 ًارصتخم ۱۳۹ص ١٠ج ريسفتلا باتك يف ًاضيأ هركذ ثيدحلا اذه

 تا 007 0 حتفلا يف ظفاحلا لاقو نا ىلإ ي يهني رخآ دنسب

 ا يسلايطلاو ٤۰۱۹ص a هجرخأو ا تباث ةناوز

 ۱۲۱ص اج ةيلحلا يف ميعن وبأو ۱4۷ص ۲۱ج ريرج نباو ۰۲۲ص

 . 14ص داهجلا يف كرابملا نب د هللادبعو

 :ىلاعت هلوق 0

 .۲۵ ةيآلا < لات نیا هلأ ىو



 بازحألا ةروس ۱۸
 موو وورود ل ۹۹9۰ اسباب س,

 هر سد ل قند مس

 هل کو :لجو زع هللا لزنآ ام لاتقلا يف لزنی نأ لبق كلذو < سمشلا

 و ةالصل ماقأف ًالالب و هللا لوسر رمأف 4 لاتعلا َنيِنمْوُمْل
 مث اهتقو يف اهيلصي ناك امك اهالصف رصعلل ماقأ مث * ءاهتقول اهيلصي ناك
 لاجر هلاجر ثيدحلا ءاهتقو يف an اهالصف تب نذأ

 :ىلاعت هلوق

 کات اهو ایل وینا هذي شک دي یک قم
 .۲۹ ۰۲۸ نانیالا (@ الج اس کسو کتی

 نع ليقع نع ثیللا انثدح ریکب نب ىيحي انئدح :۳۹ص “ج يراخبلا
 سابع نب هللادبع نع روث يبأ نب هللادبع نب هللاديبع ينربخأ :لاق باهش نبا

 نع هنع هللا يضر رمع لأسأ نأ ىلع ًاصيرح لزأ مل :لاق امهنع هللا يضر
 دف هنأ لا اوت نإ# :امهل هللا لاق نيتللا كو يبنلا جاوزأ نم نيتأرملا
 ءاج مث زربتف ةوادإلا هعم تلدعو لدعف هعم تججحف < كير كم
 نيتأرملا نم :نينمؤملا ريمأ اي تلقف ءأضوتف ةوادإلا نم هيدي ىلع تبكسف
 دقق هنأ ىلإ بوت نإ :امهل لجو زع هللا لاق ناتللا 2 يبنلا جاوزآ نم

 مث ةصفحو ةشئاع «سابع نبا اي كل ًابجع او :لاقف 4 کل
 ينب يف راصنألا نم يل راجو تنك ينإ :لاقف هقوسي ثيدحلا رمع لبقتسا
 لب يبنلا ىلع لوزنلا بوانتن انكو ةنيدملا يلاوع نم يهو ديز نب ةيمأ

 هريغو رمألا نم مويلا كلذ ربخ نم هتنج تلزن اذإف ءًاموي لزنأو ًاموي لزنيف
 راصنألا ىلع انمدق املف ءاسنلا بلغن شيرق رشعم انكو هلثم لعف لزن اذإو
 راصنألا ءاسن بدأ نم نذخأي انؤاسن قفطف «مهؤاسن مهبلغت موق مه اذإ
 نأ ركنت ملو :تلاقف ينعجارت نأ ترکنأف «ينتعجارف يتأرما ىلع تحصف
 ىتخ مویلا هرجهتل نهادحإ نإو هنغجاريل لَو يبنلا جاوزأ نإ هللاوف ؟كعجارأ

 تم



 1A0 بازحألا ةروس
a 

 07ص صال ٠

 مويلا هللا لوسر نكادحإ بضاغتأ ةصفح يأ :تلقف ةصفح ىلع تلخدف

 هللا بضغي نأ نمأتفأ .ترسخو تباخ :تلقف معن :تلاقف ؟ليللا ىتح

 الو لَو هللا لوسر ىلع يرثكتست ال نيكلهتف هي هللا لوسر بضغل

 تناك نإ كنرغي الو كل ادب ام ينيلأساو «هیرجهت الو ءيش يف هيعجارت

 انكو  ةشئاع ديري - كوك هللا لوسر ىلإ بحأو كنم أضوأ يه كتراج

 ءاشع عجرف هتبون موي يبحاص لزنف انوزغل لاعنلا لعنت ناسغ نأ انثدحت

 :لاقو هيلإ تجرخف تعزفف ؟وه مئانأ :لاقو ًاديدش ًابرض يبأب برضف

 هنم مظعأ وه لب ال :لاق ؟ناسغ تءاجأ وه ام :تلق ميظع رمأ ثدح

 تنك «ترسخو ةصفح تباخ دق :لاق ««ءاسن كي هللا لوسر قلط «لوطأو

 عم رجفلا ةالص تيلصف يبايث يلع تعمجف «نوكي نأ كشوي اذه نأ نظأ

 يكبت يه اذإف ةصفح ىلع تلخدف اهيف لزتعاف هل ةبرشم لخدف لَو يبنلا

 ؟ هللا لوسر نكقلطأ «كترذح نکا مل وأ كيكبي ام :تلق

 هلوح اذإف ربنملا تثجف تجرخف «ةبرشملا ىف اذوه يردأ ال :تلاق

 ةبرشملا تئجف دجأ ام ينبلغ مث ًاليلق مهعم تسلجف مهضعب يكبي طهر
 مث 6 يبنلا ملكف لخدف ءرمعل نذأتسا :دوسأ هل مالغل تلقف اهيف وه يتلا

 نيذلا طهرلا عم تسلج ىتح تفرصناف .تمصف هل كتركذ :لاقف جرخ

 طهرلا عم تسلجف .هلثم ركذف مالغلا تثجف ءدجأ ام ينبلغ مث ربنملا دنع

 ركذف رمعل نذأتسا :تلقف مالغلا تثجف ءدجأ ام ينبلغ مث ربنملا دنع يذلا

 كي هللا لوسر كل نذأ :لاق ينوعدي مالغلا اذإف ًافرصنم تيلو املف ءهلثم

 دق شارف هنيبو هنيب سيل ريصح لامر ىلع عجطضم وه اذإف هيلع. تلخدف

 مث ؛هيلع تملسف فيل اهوشح مدأ نم ةداسو ىلع ءىكتم هبنجب لامرلا رثأ

 8۷۱ :لاقف يلإ هرصب عفرف هللا لوسر اي كءاسن تقلط :مئاق انأو تلق

 بلغن شيرق رشعم انكو ينتيأر ول هللا لوسر اي :سنأتسأ مئاق انأو :تلق مث

 مث - هك يبنلا مسبتف - هرکذف مهؤاسن مهبلغت موق ىلع انمدق املف ءاسنلا

 نإ كنرغي ال :تلقف ةصفح ىلع تلخدو ينتيأر ول هللا لوسر اي :تلق

 مسبتف - ةشئاع ديري - 5 يبنلا ىلإ بحأو كنم أضوأ يه كتراج تناك
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 هيف تيأر ام هللاوف هتیب يف يرصب تعفر مث مسبت هتيأر نيح تسلجف یرخآ
 ناف .كتمأ ىلع مسویلف هللا عدا :تلقف ثالث ةبهأ ريغ رصبلا دري اش
 أكتم ناکو .هللا نودبعی ال مهو ایندلا اوطعأو مهیلع عسو مورلاو سراف
 يف مهتابيط مهل تلجع موق كئلوآ !باطخلا نبا اي تنأ كش يف وأ» :لاقف
 لجأ نم 96 يبنلا لزتعاف يل رفغتسا هللا لوسر اي :تلقف .«اینالا ةايحلا
 لخادب انأ ام» :لاق دق ناكو ةشئاع ىلإ ةصفح هتشفأ نيح ثيدحلا كلذ
 عست تضم املف «هللا هبتاع نيح نهيلع هتدجوم ةدش نم .«ارهش نهيلع
 الأ تمسقأ كنإ :ةشئاع هل تلاقف ءاهب أدبف ةشئاع ىلع لخد نورشعو
 لاقف .ادع اهدعأ ةليل نيرشعو عستل انحبصأ انإو ًارهش انيلع لخدت
 تلاق نورشعو عست رهشلا كلذ ناكو ؛«نورشعو عست رهشلا» : ل يبنلا
 الو ًارمأ كل ركاذ ىنإ» :لاقف ةرم لوأ ىب أدبف رييختلا ةيآ تلزنأف :ةشئاع

 انوكي مل ياوبأ نأ ملعأ دق :تلاق «كيوبأ يرمأتست ىتح يلجعت الأ كيلع
 ىلإ 4 كبر ل نَا امي :لاق هللا ن» :لاق مث ." كفارفب ينارمأي
 هلوسرو هللا ديرأ ىنإف ؟ياوبأ رمأتسأ اذه يفأ :تلق « اًميِظع# :هلوق
 ٠ .ةشئاع تلاق ام لثم نلقف هءاسن ريخ مث ةرخآلا رادلاو

 يذمرتلاو ۳٩ص ١٠ج ملسم هجرخأو 188ص ١١ج هداعأ ثيدحلا
 لوألا ثيدحلا يف ًارصتقم نيعضوملا يف هححصو ۰۲۰۳ و ۱۱۳ص ٤ج

 يئاسنلاو ۲۰۳ص ٤ج همامتب هرکذو ةشئاع ثیدح ينعآ ثیدحلا رخآ ىلع

 نباو .ةشئاع ثيدح ىلع نیعضوملا يف ًارصتقم 45ص و ۱۳۰ص ج

 و ۱۸۵ و ۱۱۳ص و ۸۷ص ج دمحأ مامالاو كلذک ۲۰۵۳ مقر هجام

 دوراجلا نباو «ةشئاع ثیدح ىلع عیمجلا يف ًارصتقم ۲٠٤١ و ۲4۸ و ۲

 .۳۳ص ۱ج همامتب دمحأ مامالا هرکذو ۱۵۸ص ۲۱ج ریرج نباو ۲۷4ص

 برح نب ريهز انثدحو :١8ص ١٠ج هللا همحر ملسم مامإلا لاق

 نب رباج نع ریبزلا وبأ انئدح قاحسإ نب ايركز انثدح ةدابع نب حور انثدح

 هقارفب ينارمأي انوكي مل :۳۰۵ص ٤ج يذمرتلا يفو عضوملا اذه يف يراخبلا يف اذك )١(
 .برقأ وهو 1



 ۱۸۷ بازح لا ةروس

 ًاسولج سانلا دجوف ي هللا لوسر ىلع نذأتسی ركب وبأ لخد :لاق هللادبع
 نذأتساف رمع لبقأ مث لخدف ركب يبأل نذأف :لاق مهنم دحال نذؤي مل هبابب
 ًائيش نلوقال :لاق ًاتكاس ًامجاو هؤاسن هلوح ًاسلاج هج يبنلا دجوف هل نذأف
 ركب وبأ ماقف ««ةقفنلا يننلأسي ىرت امك يلوح نه» :لاقو ب يبنلا كحضأ
 نلأست :لوقي امهالك اهقنع أجي ةصفح ىلإ رمع ماقف اهقنع أجي ةشئاع ىلإ

 ًادبأ ًائيش و هللا لوسر لأسن ال هللاو نفت هدنع سیل اه ا ها لوسر
 :ةيآلا اه هيلع حر عود ايس ًاعست وأ ًارهش نهلزتعا مث هدنع سيل

 :لاق 4 اًميِظَع اجل نکنم تيم :غلب ىتح 4 ی ىف يأ ملی
 ال نأ نعل ا شرعا نا درا ىلإ ا ای :لاقف ةشئاعب أدبف
 اهيلع التف ؟هللا لوسر اي وه امو : :تلاق «؟كيوبأ يريشتست "ست ىتح هيف يلجعت
 رادلاو هلوسرو هللا راتخأ لب ياوبأ ريشتسأ هللا لوسر اي كيفأ :تلاق ةيآلا
 ينلأست ال» :لاق تلق يذلاب كئاسن نم ةأرما ربخت ال نأ كلأسأو ةرخآلا
 املعم ينثعب نكلو ًاتنعتم الو تنعم ينثعبي مل هللا نإ اهتربخأ الإ نهنم ةأرما
 . (ًارسيم

 ۳۲۸ص ۳ج دمحأ هجرخأ ثيدحلا

 لهأ سلا متع بهڌيل هلا درب ام و : یلاعت هلوق لوزن ببس

 .۳۳ ةيالا € بلا

 انئدح دف نیک نبا ريسفت ةت يف امك هللا همحر 0 يبأ نبا لاق

Sy 
 ءاسن يف تلزن :لاق © ِتَيْللأ له سلا مع َبِمْذِل هل درب امن
 .ةصاخ ىبنلا

 :ىلاعت هلوق

 ۱ .۳۵ ةيآلا 4 سو يا ّنإ»
 ریثک نب دمحم انثدح ديمح نب دبع انثدج :۱۱۹ص ٤ج يذمرتلا

 اهنأ ةيراصنألا ةرامع مأ نع ةمركع نع نيصح نع ريثك نب ناميلس انثدح



 بازحألا ةروس ۱۸۸

 نرکذی ءاسنلا ىرأ امو لاجرلل الإ ءيش لک یرآ ام :تلاقف 4 يبنلا تتأ

 تیالا 4 ِتِرمْلاَو َنيِدِمْؤَمْلَم تتلو َنييِلَسُمْلا نإ :ةيآلا هذه تلزنف ءيشب

 .هجولا اذه نم ثيدحلا اذه فرعي امنإو بيرغ نسح ثيدح اذه

 حيحص :لاقو هوحن ةملس مأ ثيدح نم 5١4ص ۲ج مكاحلا جرخأو

 ريثك دهاجم نكل يبهذلا هيلع تكسو «هاجرخی ملو نيخيشلا طرش ىلع
 هتركذ امنإو ال مأ ةملس مأ نم هعمسأ يردي الف ةباحصلا نع لاسرإلا

 عمجم يف يمثيهلا لاق هوحن سابع نبا ثيدح نم يناربطلا جرخأو ءًادهاش

 ظفاحلا تيأر مث .قثو دقو فيعض وهو سوباق هيفو :١9ص ۷ج دئاوزلا
 نيقيرط 47ص ۳ج هريسفت يف ةملس مأ ثيدحل ركذ دق هللا همحر ريثك نبا

 .*"ثیدحلا قرط عمج ىلع هصرح ىلع ءازجلا ريخ هللا هازجف نيرخآ

 :ىلاعت هلوق

 .۳۷ ةيآلا 6 دیدم ها ام كلينت يف ینو

 نب یلعم انئدح میحرلادبع نب دمحم انئدح :۱4۲ص ١٠ج يراخبلا

 نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع تباث انثدح ديز نب دامح نع روصنم

 تنب بنيز نأش يف تلزن (٠ ِهيدّبُم هلأ ام كلفت ىف ینو :ةيآلا هذه
 .هنراح نب ديزو شحج

 ٤ج يذمرتلا هجرخأو تباث ثيدح نم ۱۸4ص ۱۷ج هداعأ ثيدحلا

 هل راشأو «7١4ص ۲ج مکاحلاو ۱۵۰ص ۳ج دمحأو .هححصو ۱۹۸ص

 .امهطرش ىلع هنأ يأ ملسمو يراخبلا زمرب يبهذلا

 : یلاعت هلوق

 .۳۷ ةيآلا 6 اهكتحيز ارطو ابی دیر ینق امف
 نب دامح انثدح لضفلا نب مراع انربخآ :۷۳ص ١ق ۸ج دعس نبا

 يئاسنلاو ۱۳۸ص ۰ هریسفت يف e قاحسإ هجرخأ ام اهنم ىرخأ ًاقرط هل تدجو مث )1(

 .(۱۷۳/۲) هریسفت يف



 ۱۸۹ .بازحألا ةروس

 goer مر ص ر

 ۳ تب ينير يف بر :لاق سنآ نع تباث نب

 وقت ي يبنلا ءاسن ىلع رخفت تناكف :لاق 4 اهتز | بي

 بت لاجر هلاجر .تاوامس عبس قوف نم هللا ينجوزو نكلهأ نك

 ناميلس انئدح :الاق يبالكلا مصاع نب ورمعو ملسم نب نامع انربخآ

 تنب بنیز ةدع تضقنا امل :لاق كلام نب سنأ نع تبا نع ةريغملا نب

 قئرأو يدنع نمآ ادحأ دجأ ام» :ةئراح نب ديزل لي هللا لوسر لاق شحج

 يهو اهاتأف ديز قلطناف :لاق ««يلع اهبطخاف بنيز ىلإ تئا كنم يسفن يف

 نيح اهيلإ رظنأ نأ عطتسأ ملف يردص يف تمظع اهتيأر املف اهنيجع رمخت

 يبقع ىلع تصكنو يرهظ اهتيلوف اهركذ دق كك هللا لوسر نأ تفرع
 ايش ةعناصب انأ ام :تلاق كركذي و هللا لوسر نإ يرشبأ :بنیز اي تلقو
 ارطو ابنت دی ئضق اًملف# : نآرقلا لزنو اهدجسم ىلإ تماقف يبر رمؤأ ىتح
 ۳ کر

 .۲۲۸ص

 لات هلو

 هو موم و

 .۵۱ ةيآلا € 06 7 کلا ۍوعتو نهنم ءاشن نم ۸ ىجر#

 ةماسأ وبأ انثدح ىيحي نب ايركز انئدح :۱44ص ٠٠ج يراخبلا لاق

 ىلع راغأ تنك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع انثدح :ماشه لاق

 املف املف ؟اهسفن ةأرملا بهتأ :لوقأو ل هلل لوسرل نهسفنأ نبهو يئاللا

 نمم تیغلبا نمو راک نم کیا توتتو نم ات نم ی ee هللا لزنأ
 2 م حوا م صر

 .كاوه يف عراسي الإ كبر ىرأ ام : تلق 4 لی حاج الف َتلَرَع

 نباو ۰۱۹۸ص "ج دمحأ هجرخأو ۹٤۰ص اج ملسم هاور ثيدحلا

 هللا لزنأف :هيفو 4۳۹ص ۲ج كردتسملا يف مكاحلاو ۰۲ص ۲۲ج ريرج

 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاق مث هه يبنلا ءاسن يف ةيآلا هذه

 . يبهذلا هيلع تكسو ةقايسلا هذهب هاجرخي ملو نيخيشلا



۱۹۰ 
 بازحألا ةروس

 ری ی ل

 مل ملسمو ًاقیلعت الإ عروملا نب رضاحمل وري مل يراخبلا :لوقأو

 وه سيل اذه ىلعف بيذهتلا بيذهت يف امك ةعباتم ًادحاو اثيدح الإ هل وري
 .ملعأ هللاو امهطرش ىلع

 ۱ : یلاعت هلوق

 .ه+ ةيآلا 4 کن تتقي كأ کلر يا توي ارشد ال اثم کی ایک
 نب هللادبع انربخآ روصنم نب قاحسإ انثدح :44١ص ١٠ج يراخبلا

 لک هللا لوسر ملوأ :لاق هنع هللا يضر سنأ نب ديمح انثدح يمهسلا ركب
 رجح ىلإ جرخ مث ءأمحلو ًازبخ سانلا عبشأف شحج ةنبا بنيزب ىنب نيح
 «نهل وعديو نهيلع ملسيف هئانب ةحيبص عنصي ناك امك نينمؤملا تاهمأ
 امهب ىرج نيلجر ىأر هتيب ىلإ عجر املف .هل نوعديو هيلع نملسيو
 نع عجر يا هللا لوسر نالجرلا ىأر املف هتيب عجر امهار املف ثيدحلا
 لخد ىتح عجرف ربخأ مأ امهجورخب هتربخآ انأ يردأ امف نيعرسم ابثو ؛هتيب
 :ميرم يبأ نبا لاقو باجحلا ةيآ تلزنأو .هنیبو ينيب رتسلا ىخرأو تیبلا

 ءزجلا اذه نم ۱۷ص اهنم هحيحص نم عضاوم ىف هجرخأ ثيدحلا

 و 48١صو 4 یا تو اون ال ارم یا امانی .:هللا لزنأف هيفو
 هجرخأو ۳۰۵ص و ۲۵۹ص ۱۳ج و ۱۹٩ص و ۱۳۹ و ۱۳ص ۱۱ج
 ظافلأب سنأ نع قرط نم ۲۳۳ و ۲۳۲ و ۲۲۰ و ۲۲۹ص ٩ج ملسم
 يفو ؛نسح :یلوالا يف لاق ۱۰۹ص و ۱۰۸ص ٤ج يذمرتلاو «ةفلتخم
 و ۲8۲ و ۱۹۰ص و ۱۳۸ و ۱۰۵ص ۳ج دمحأو حیحص نسح ةيناثلا

 ۱ج تاقیطلا يق دعس نباو ۰۲۳۲ص درفملا بدألا ىف يراخبلاو ٩
 حیحص :لافو ۱۸ص ۲ج مکاحلاو ۳۸ ۰۳۷ص ۲۲ج ريرج نباو ٩۰۷ص

 دق نكل نیخیشلا طرش ىلع وه لوقأو .يبهذلا هيلع تكسو .دانسالا
 .هکاردتسال ىنعم الف ۲۳۳ص ٩ج ظفللا اذهبو دنسلا اذهب ملسم هجرخآ
 انئدح :لاق ریکب نب ییحی انئدح :۲6۹ص ۱ج هللا همحر يراخبلا لاق

 جاوزآ نأ ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا نع ليقع ينثدح :لاق ثیللا



 بازحألا ةر وس
۱۹۱ 

SEE Ee E 
 ناكف حيفأ ديعص وهو عصانملا ىلإ نزربت اذإ ليللاب نجرخي نك يب يبنلا

 ةليوط ةأرما تناكو يلايللا نم ةليل يي يبنلا جوز ةعمز تنب ةدوس تجرخف

 .باجحلا لزني نأ ىلع ًاصرح ةدوس اي كانفرع دق الأ :رمع اهادانف

 ۱۲ص 4١ج ملسمو ۲۹۰ص 7١ج ًاضيأ يراخبلا هجرخأ ثيدحلا

 انئدح :47ص ١ج ريغصلا مجعملا يف هللا همحر يناربطلا لاق

 ةشئاع نع دهاجم نع ريثك يبأ نب ىسوم نع رعسم نع ةنييع نب نايفس

 رمف بعق يف أسيح ب يبنلا عم لكآ تنك :تلاق اهنع ىلاعت هللا يضر

 هوأ هوأ سح :لاقف ىعبصأ هعبصأ تباصأف لكأف هاعدف هنع هللا يضر رمع

 .باجحلا ةيآ تلزنف نيع نكتأر ام نكيف عاطأ ول

 .ةنیبع نب نايفس الإ رعسم نع هوري مل

 حيحصلا لاجر هلاجر :لاقو طسوألا ىلإ ۳٩ص ۷ج يمئيهلا هازعو

 .ةقث وهو ریثک يبأ نب یسوم ريغ

 ۲۹" ص ١ج حتفلا يف ظفاحلا لاق :تاياورلا هذه نيب عمجلا قيرط

 بنيز ةصق تناكو «تددعت باجحلا لوزن بابسأ نأ امهنيب عمجلا قيرطو

 هلوق اهضعب يف باجحلا ةيآب دارملا وأ ةيآلا يف اهتصق ىلع صنلل اهرخآ
 .ها .ةيآلا € نهج نم نع تيزي : ىلاعت

 «َنِهِبيِبلَس ني مع تذيب :هلوق باجحلا ةيآب دارملا نوک يف لوقأو

 512 :هلوق لوزنب بور ةصق نأش ىف تایاورلا تحرص دق ذا . رظن
 ما زو وروح 2 هريس رم

 يربطلا دنع ""رمع لوق نأش يفو ةيآلا « لا تب الت ال أوما تل

 .ها .ناميلس هنعو رمع يبأ نبا نع يوري لاقف ناهبصأ رابخأ يف ميعن وبأ هل مجرت )١(

 نع يديبزلا قيرط نم هحيحص يف ةناوع وبأ داز :(۲۲۰/۱) حتفلا يف ظفاحلا لاقو (۲)

 .ها .ةيآلا 4 لا توب اوُلْخَدَ ال ارم بلا اتي :باجحلا هللا لزنأف باهش نبا



 بازحألا ةروس ۱۹۲
 ع للا

 د

 ياد ال اثم را ی :هللا لاق باجحلا ةيآ هللا لزنأف 4۰ص ۱۲
 .ىلوأ بابسألا ددعتب لوقلاف «ةيآلا

 :مهم هيبنت
 باجحلا لبق ةدوس اي كانفرع دق :رمع لوق نأ ثيدحلا اذه نم مهفي

 ١٠ج حتفلا يف ظفاحلا لاق ؛عمجلا امف باجحلا دعب هنأ اهضعب يفو
 باجحلا برض ام دعب ناك هنأ انه عقو تلق ناف :ينامركلا لاق ۱۵۰ص
 لاق «نیترم عقو هلعل باوجلاف باجحلا لبق ناك هنأ ءوضولا يف مدقتو

 نأ لصاحلاو ؛يناثلا باجحلا ريغ لوألا باجحلاب دارملا لب :تلق ظفاحلا
 يوبنلا ميرحلا ىلع بناجألا عالطا نم ةرفن هبلق يف عقو هنع هللا يضر رمع
 ىلإ كلذ دكأو .كءاسن بجحا : مالسلاو ةالصلا هيلع هل هلوقب حرص یتح

 نك ولو ًالصأ نهصاخشآ نيدبي ال نأ كلذ دصق مث باجحلا ةيآ تلزن نأ
 ًاعفد ا جورخلا يف نهل نذأو هنم عنمف كلذ يف غلایف و

 .جرحلل ًاعفرو ةقشملل

 نع ىيحي انئدح :لاق ددسم انثدح :لاقف ۵۲۷ص ۸ج يراخبلا هجرخأ
 كيلع لخدي هللا لوسر اي :تلق هنع هللا يضر رمع لاق :لاق سنأ نع ديمح

 .باجحلا ةيآ هللا لزنأف باجحلاب نينمؤملا تاهمأ ترمأ ولف رجافلاو ربلا

 : ىلاعت هلوق
 .۵۳ ةيآلا ( اڃ ءآرو نم سه دوف اعم هراس اًدإو#

 ی یک مول ی وا يو

oS 

 .شحج تنب بنیز يف تلزن

 وبأ هقثو نامهط نب یسیعو «قودص ةبيتق نب ملس وه :ةبيتق وبآ
 .ينطقاردلاو يئاسنلاو دمحأو نيعم نباو متاح



 ۱۹۳ سي ةروس

 : یلاعت هلوق

 .۱۲ ةيآلا © ممرتاو مت ام بنکَتو»
 گرو م م

 دايز نب دابع انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق 1٩ص ۳ج ريثك نبا

 ةرضن يبأ نع يريرجلا نع ةبعش انثدح رمع نب نامثع انثدح يجاسلا
 6 هللا لوسر ىلإ اوكش ةملس ينب نإ :لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نع

 يف اومأقأف 4 ْمُهَرَكاَمَو مدت ام بت » :تلزنف دجسملا نم مهلزانم دعب
 نب ديعس يريرجلا انئدح ىلعألادبع انئدح ىنثملا نب دمحم انثدحو .مهناكم

 هيفو هوحنب هه يبنلا نع هنع هللا يضر دیعس يبآ نع ةرضن يبأ نع سايأ

 ثيدحلا .ها .ةيكم اهلماكب ةروسلاو ةيالا هذه لوزن ركذ ثيح نم ةبارغ
 بيذهتلا بيذهت يف امك مالك هيفو دايز نب دابع الإ حيحصلا لاجر هلاجر
 .هنسحو ۱۷۱ص ٤ج يذمرتلا هجرخأ دقو «یرت امك عبوت دق هنكل

 ديعس يبأ ثيدح نم يبهذلا هيلع تكسو هححصو ۲۸٠٤ص ؟ج مكاحلاو

 يف امك ًادج فيعض وهو باهش نب فيرط امهدنع هيف نكل يردخلا
 اذه .ةاورلا ضعب هيف طلغ هلعلف فيرط ني ديعس مكاحلا دنع وهو نازیملا

 هنع هللا يضر سابع نبا نع هللا همحر ریرج نبا دنع دهاش هل ثیدحلاو

 ىلإ اولقتني نأ اودارأف دجسملا نم ةدعابتم راصنألا لزانم تناك :لاق

 . كلام نب رذنملا :وه )۱(



 سي ةروس 4:

 نع كامس قيرط نم وهو 4 ْمُهَرَتاَو امن ام ُبْيَكَيَو» :تلزنف دجسملا
 .یرت امک دهاوشلا يف هنکلو ةيرطضم ةمرکع نع كام ةياورو ةمرکع

 اهلامکب ةروسلا نأل ةبارغ هيف نإ :هللا همحر ريثك نبا ظفاحلا لوق امآ

 نم عنام الف ةكمب تلزن ةيالا هذه نأ تبث اذإف ی يل ريلي ملل

 امك ةيآ الإ ةيكم ةروسلا نوكت دقف ةكمب اهلوزن تبثي تبثي مل نو نیترم اهلوزن

 و .فورعم وه

 : یلاعت هلوق

 .ةروسلا رخآ ىلإ ۷۷ ةيآلا « نت نم ُهَنْقَلَع انآ ننالا ري رول

 نيسحلا نب يلع انثدح : ۸۱ص ۳ج ريثك نبا يف امك متاح يبأ نبا

 میشه نع تايزلا ديعس نب نامثع انثدح العلا نب دمحم انثدح دينجلا نب

 نإ :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع رشب يبأ نع
 : كي هللا لوسرل لاق مث هديب هتفف ءاحطبلا نم ًامظع ذخأ لئاو نب صاعلا
 ها ل ا

 ورمع قيرط نم 479 ص TT ا ثيدحلا

 .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو هب میشه نع نوع نم
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 : یلاعت هلوق

 اهیلع مالکلا مدقت ۲۵ ۰۲۶ ۰۲۳ تايآلا 4 ثي نسل لو هاو
 . فسوی ةروس يف

 : یلاعت هلوق

 .0۳ ةيآلا 4 لا ِةَمَْب نم اوطتشت ال مهم لع ارت نيل تیابیی لفل

 ریبج نب ديعس نأ :ىلعي لاق مهربخأ جيرج نبا نأ فسوي نب ماشه انربخأ
 دق اوناك كرشلا لهأ نم ًاسان نأ :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هربخأ
 وعدتو لوقت يذلا نإ :اولاقف ك دمحم اوتأف اورثكأو اونزو اورثكأو اولتق
 هَل مم توني ال نيَو :لزنف ةرافك انلمع امل نأ انربخت ول نسحل هيلإ

 :لزنو 4 تؤزي الو ناب الإ ها ىح ىلا شفا هری ال رخاء اه
 . نا ةَ ني اوطتشت ال مهیشآ لع ارم َنِذلا ئاو لقط و مو و نوم 4 م همم موم سم كتم ری نم رم چ

 مقر دواد وبأو (۱۲۲) مقر نامیالا باتک ملسم هجرخآ ثیدحلا
 .(۲۳) ىئاسنلاو (۷)

 رمع نب هّلادبع نع عفان ينربخأو :لاق قاحسإ نب دمحم ينثدح سيردإ نب



 رمزلا ةروس ۱۹

 مدق املف ئیش هنم لباقب هللا امو ةبوت نتتفمل ام لوقن انك :لاق رمع نع

 ال نهی لع ارت نا داي لف > :مهیف لزنأ ةنيدملا و هللا لوسر

 4 میر نا وه 4 تی برنا زینب هلل هی هل دمی ني ارتش
 ىلإ اهب تثعبو ةفيحص يف ""يديب اهتبتکف :رمع لاق اهدعب يتلا تايآلاو
 یوط يذب اهؤرقأ تلعج ينتتأ املف :صاعلا نب ماشه لاق صاعلا نب ماشه

 هللا ىقلأف :لاق اهينمهف مهللا :تلق ىتح اهمهفأ الو بوصأو هيف اهب دعصأ

 :لاق انيف لاقيو انسفنآ يف لوقن انك اميفو انيف تلزنأ امنإ اهنأ يبلق يف ىلاعت

 لاق ةنيدملاب وهو ئ هللا لوسرب تقحلف هيلع تسلجف يريعب ىلإ تعجرف
 هيلع تكسو هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا

 . ىبهذلا

 اج ماشه نبا ةريس يف امك قاحسإ نبا هجرخأ ًاضيأ ثيدحلا

 هلاجرو رازبلا هاور : ۱۱ص اج دئاوزلا عمجم ىف يمثيهلا لاقو ٥۷٤ص

 .ناقرفلا ةروس يف ةيآلا هذهب قلعتي ام ضعب مدقت دقو اذه “تاقث

 ۱ لا هلوق

 .۷ ةيآلا € وردم ىع هلآ اور امر

 نع ميهاربإ نع شمعألا انثدح ةيواعم وبأ انثدح :۳۷۸ص ١ج دمحا

 اي :لاقف باتكلا لهأ نم يب يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق هللادبع نع ةمقلع

 تاومسلاو «عبصأ ىلع قئالخلا لمحي لجو زع هللا نأ كغلبأ مساقلا ابأ

 عبصأ ىلع ىرثلاو «عبصأ ىلع رجشلاو عبصأ ىلع نيضرألاو عبصأ ىلع

 هلأ ًاوردف امو :لجو زع هللا لزنأف هذجاون تدب ىتح ي ىبنلا كحضف

 وهو طقس هيف عقو موهفم ريغ كردتسملا يف قايسلا نأل دنسلا اذهب ةريسلا نم انه نم (۱)

 ۰ .ةريسلا يف امك دئاوزلا عمجم يف ش

 مل لاحلا روتسم وهو قیاس نب ةقدص هيفو :۳۰۲ص ٠ج راتسألا فشك يف ثيدحلا (۲)

 . مكاحلا دنع امك سيردإ نب هللادبع هعبات دق هنكل نابح نبا الإ هقئوي



 ۱۹۷ ۱ رمزلا ةروس

 دیحوتلا باتک يف ةميزخ نبا هجرخأو حیحصلا لاجر هلاجر ثیدحلا

 ۳۳۳ص تافصلاو ءامسالا يف يقهيبلاو ۲۷ص ۲4ج ریرج نباو ۰۷ص

 نباو ۰۱۷۷ص ٤ج هححصو يذمرتلاو ۰۱۵۱ص ١ج خا جرخأ دقو

 هوحن سابع نبا ثيدح نم ٣۲ص 4١ج يربطلاو ۸ ديحوتلا يف ةميزخ

 .طلتخم وهو بئاسلا نب ءاطع هيفو

 :هیندت

 حیحصلا يف ثیدحلا :۳4ص ٠ج ناقتالا يف يطويسلا ظفاحلا لاق

 .ةيكم ةيآلا ناف بوصأ وهو (ِهُكلَو هللا لوسر التف) : ظفلب
 اهالت مث تلزن اهنأ يفاني ال حيحصلا يف عقاولا (الت) : ظفل لوقأو

 الف ةكمب  ةيآلا هذه ينعأ  اهلوزن تبث ناف ةيكم اهنوك امأو قو لوسرلا
 نوكت دقف حيحصلا دنسلاب ةكمب اهلوزن تبثي مل نإو نيترم اهلوزن نم عنام
 . ملعأ هللاو .ةيآ الإ ةيكم ةروسلا

^x Ox. ̂ O. 



 تلصف ةروس 1 ۱۹۸

SÎ 
OK 

 : :ىلاعت هلوق

 ۲ 0 مع ا بشی نآ ورش عینک رک و

 یک رو یا وا ویا نب حود نع
 کا سلم ص در رم ب هر مو 2

 . ةيآلا € حم الو مس كع دم ؛ نأ تور رک اوچ

 یون نو اتي زم دبل سو تک
 عسب هادا نورث زضعبل ل مهضعب لاقف تب فا دو

 ور ره گیا دهني أ عینک رک نو :تلزنأف هلک عمسي دقل
 . ةيآلا 4 حرص

 ۱۲۲ص ۱۷ج ملسم هجرخأو ۰۲۷ص ۱۷ هداعأ ثيدحلا

 دمحأو «ىرخألا نسحو امهدحأ ححص نيقيرط نم ۱۷۸ص ٤ج يذمرتلاو
 ۰۲۳ص ۲ص ۲ج يسلايطلاو ۰446 ۰44۲ ۰1۲٩ 2408 ۰۳۸۱ص ١ج

 ۱۷۷ص اج تافصلاو ءامسألا يف يقهيبلاو ۱۰۹ص ٤۲ج ريرج نباو

 حیحصلا يف هقرط ضعب يفو .راثالا لکشم يف ۳۷ص ١ج يواحطلاو

 انعفر اذإ انا :رخآلا لاقف ؟انمالک عمسي هللا نأ نورتآ :مهدحأ لاقف هریغو

 ائيش هنم عمس نإ :نورخالا لاقف تب مل مقرن مل اذإز هیت انارسا

 .ةيآلا لجو زع هللا لزنأن و 2:5 يبنلل كلذ تركذف :لاق .هلک هعمس



 ۱۹۹ یروشلا خروس

 1 5 ا نإ

 :ىلاعت هلوق

 .۲۳ ةيآلا 4 نا يف ها لإ اني هع كتل هل لث»
 نب كلملادبع ينئدح ةبعش نع ىيحي انثدح :۲۲۹ص ١ج دمحأ

 | . هلأسف لجر سابع نبا ىتأ :لاق سوواط نع ةرسيم
 تعمس :لاق كلملادبع ينأبنأ ةبعش انربخأ :لاق دواد نب ناميلسو

 ۷ لث# ':لجو زع هللا لوق. نع ینعملا سابع نبا لجر لأس :لوقی ًاسوواط
 و دمحم یبرق :ریبج نب ديعس لاقف « نیا يف َهَروَْلا الإ جَ مع کلا مم رسول

 الإ شيرق نم نطب نكي مل و هللا لوسر نإ تلجع :سابع نبا لاق
 يف هما الو اَرْجَأ هع كلا هل م :تلزنف ةبارق مهيف ه5 هللا لوسر

 .- مكنيبو ينيب ام ةبارق اولصت نأ الإ - رَ

 دقو ترف ةلدغ نيلي ها تونغ قم يراخبلا يف ثيدحلا
 نأ مكنيبو ينيب يتلا ةبارقلا الإ هيفو ۲۳ص ۲۵ج انه امك يناربطلا هجرخأ
 عينم نب دمحأ ىلإ "58ص ۳ج ةيلاعلا بلاطملا يف ظفاحلا هازعو ءاهولصت
 . حيحص :لاقو

 :ىلاعت هلوق

 .۲۷ ةيآلا ¢ ٍضْرَأْلا يف اَعَل .وداَبِعل َفْرَرلا ها طب ؤلو»

 . :لاق بهو نبا انربخأ :لاق سنوي ينثدح :۳۰ص ۲۵ج ريرج نبا



 یروشلا ةروس ۱ ۷.۰

 هذه تلزنآ امن نولوقی هریغو ترش ب ورع كغم 1" اه وب أ لاق

 یو ضرالا ف وعل .هدابعل قررا هم لسم ولو :ةفصلا باحصأ يف ةيآلا

 .اونمتف انل نأ ول :اولاق مهنأب كلذ 4 ی نر لزا

 يرقملا نمحرلادبع وبأ انثدح لاق زازقلا "نانس نب دمحم انثدح
 :لوقي ثيرح نب ورمع عمس هنأ ءىناه وبأ ينربخأ :لاق ةويح انثدح :لاق

 .هركو ةيآلا هذه تلزنآ امنإ

 يناربطلا هاور ٠١: 5ص ۷ج دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاق ثيدحلا

 يف يدحاولا هجرخأو (ايندلا اونمت مهنأل) : :هيفو حيحصلا لاجر هلاجرو

 .۳۳۸ص ۱ج ةيلحلا يف ميعن وبأو لوزنلا بابسآ

 نيخيشلا طرش ىلع هنأ ىلإ يبهذلا راشأو ی مکاحلا هجرخأو
 ١ .هلثم بلاط يب أ نب يلع نع ؟ 4۵ ص ۲ج

 :هییدن

 ينالوخلا ءىناه نب ديمح :وه ()

 .دواد وبأ هبذک زازقلا نانس نب دمحم (۲)



 ۲۰4١ فرخزلا ةروس

 :ىلاعت هلوق

 E 8 4 ر وم ڪو با کے رم و ع وب 24
 .6۷ ةيآلا © تودصب ُهَنِم موف اذإ الثم میرم نبأ برص الو 9

 مصاع نع نابیش انئدح مساقلا نب مشاه انثدح :۳۱۷ص ١ج دمحآ

 دقل :سابع نبا لاق :لاق ليقع نبا لوم ىيحي يبأ نع ""نیزر يبأ نع
 ملف سانلا اهملعأ يردأ امف ءطق لجر اهنع ينلأس ام نآرقلا يف ةيآ تملع

 انموالت ماق املف ءانثدحي قفط مث ءاهنع اولأسيف اهل اونطفي مل مأ اهنع اولأسي
 اي :تلق دغلا حار املف ءًادغ حار اذإ اهل انأ :تلقف ءاهنع هانلأس نوکن الأ

 يردت الف طق لجر اهنع كلأسي مل نآرقلا نم ةيآ نأ سمأ تركذ سابع نبا

 نعو اهنع ينربخآ :تلقف ءاهل اونطفي مل مأ اهنع اولأسي ملف سانلا اهملعأ
 رشعم اي» :شيرقل لاق 6# هللا لوسر نأ ءمعن :لاق اهلبق تأرق يتاللا

 نإ شيرق تملع دقو «ریخ هيف هللا نود نم دبعي دحأ سيل هنإ شيرق

 تسلأ دمحم اي :اولاقف دمحم يف لوقت امو میرم نب ىسيع دبعت ىراصنلا
 ناف ًاقداص تنك نئلف ًاحلاص هللا دايع نم ًادبعو ًايبن ناك ىسيع نأ معزت
 رم نأ بس نو 4> :لج و زع هللا لزنأف :لاق ءلوقت امك مهتهلآ
 0 5 7 ا کک ۳ 5 0 ! 7 7
 :لاق ؟نودصي ام :تلف - لاق 4 تودع 7 و 1 000

 هنع ىور عدصم همسا ىيحي وبأو .ةعرز وبأ هقثو كلام نب دوعسم همسا نيزر وبأ )۱(

 «فیعض دنسلا اذهب ثیدحلاف «بيذهتلا بیذهت يف امك فعض لب قثوي ملو ةعامج

 ۱۵۱ص رظنا دهاوش هل تمدقت مکلو



 فرخزلا ةروس ۲
8 Te 

 هيلع میرم نب ىسيع جورخ وه :لاق < َةَعاَل ملل منو :دوجضی

 .ةمايقلا موی لبق مالسلا

 .4۳۱ص ١1ج راثالا لکشم يف يواحطلا هجرخآ ثیدحلا

 دمحأ هاور : ۱۰ص ۷ج دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق ثيدحلاو

 مصاع هيفو (مهتهلآل اهنإف ًاقداص تنك ناف :لاق هنأ الإ) هوحنب '"يناربطلاو

 حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو ظفحلا ءيس وهو هریغو دمحأ هقثو ةلدهب نب

 مامإلا هررق يذلا لوقأو .حيحص هدنس نإ :لوقنلا بابل يف يطويسلا لاق

 .نسح مصاع ثيدح نإ نازيملا يف يبهذلا

 دبعت ىراصنلا نأ شيرق تملع دقو) :ريثك نبا ريسفتو دنسملا يف 0

 حوضوا دناوزلا عمجم ی : هللا هظفح انخيش لاق ءحصأ نیظفللا

 . هانعم

ON AON ON 

 ١168١. ص رظنا )۱(



 ۳۰۳ ناخدلا ةروس

 : یلاعت هلوق

E 2 00اوفا 1 هلوق ىلإ +69 نیم ناخد ءاَمَسلأ  
 .16 ٠١ تايآلا 402 دبع نإ اليت باع

 نع ملسم نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انثدح :۱۹۲ص ١٠ج يراخبلا
 ىلع اوصعتسا امل ًاشيرق نأل اذه ناك امنإ :هللادبع لاق :لاق قورسم
 اولكأ ىتح دهجو طحق مهباصأف .فسوی ينسك نينسب مهيلع اعد ب يبنلا
 نم ناخذلا ةئيهك اهنييو هنيب ام ىريف ءامسلا ىلإ رظني لجرلا لعجف ماظعلا
 ی یتفَب 09 و نيم ناخب رامسلا نان مون ٌبيبراف# :یلاعت هللا لزنأف دهجلا

 اي ليقف فا هلا لوسر ىتأف :لاق 49 يأ ُباَدَع اذنه سلا
 كنإ ؟رضملا :لاق ءتكله دق اهنإف رضمل هللا قستسا «هللا لوسر
 ةيهافرلا مهتباصأ املف © وداع كلِ :تلزنف اوقسف ىقستساف ««ءيرجل

 شبت مي :لجو زع هللا لزنأف ةيهافرلا مهتباصأ نيح مهلاح ىلإ اوداع
 .ردب موي ينعي :لاق 407) دون م اإ رکنا هک

 لجر هللادبع ىلإ ءاج هيفو :١14ص ۱۷ج ملسم هجرخأ ثيدحلا
 وی :ةيآلا هذه رسفي هيأرب نآرقلا رسفي الجر دجسملا يف تكرت :لاقف

 ذخأيف ناخد ةمايقلا موي سانلا يتأي :لاق ۰ نیم نامی ُءاَمَسلا قا

 لقيلف ًاملع ملع نم :هللادبع لاقف ماكزلا ةئيهك هنم مهذخأي ىتح مهسافنأب
 ملع ال امل لوقي نأ لجرلا هقف نم ناف ملعأ هللا :لقيلف ملعي مل نمو «هب



 ناخدلا ةروس ۳۰

 هجرخأو .ًاضيأ يراخبلا يف وهو هرکذف ..اذه ناك امنإ ملعأ هللا :هب هل
 .۳۸۱ص ٠ج دمحأ



 ۳.۵ ةيئاجلا ةروس

 RODS 3 اتش ر
9 

 : یلاعت هلوق

 ركب مل انو را اب کی انو و تون ایا اش ال ی ان او
 .۲4 ةيآلا 469 نبطي ال ام نا رع نم

 نع ةنييع نبا انئدح :لاق بيرك وبأ انثدح :67١ص ٣۲ج ريرج نبا

 ناكو» :لاق لَو يبنلا نع O يي

 انتيميو انكلهي يذلا وهو راهنلاو ليللا انكلهي امنإ نولوقي ةيلهاجلا لهأ

 کی امو اتو ثولت ايلا انا الا یه ام اواو : هباتک يف هللا لاقف «انییحیو

 مدآ نبا ينيذؤي» : : ىلاعتو كرابت هللا لاقن ارهدلا نوبسيف» :لاق هدهد ل

 . ؟راهنلا و ليللا بلقأ رمألا يديب رهدلا انأو ءرهدلا بسب

 انثدح :لاق حور وبأ انثدح :لاق يعالكلا راكب نب نارمع انئدح

 نع ةريره يبأ نع بیسملا نب ديعس نع يرهزلا نع ةنيبع نب نایفس
 .هوحن 0 يبنلا

 نبال هازعو ةريره يبأ ىلع ًافوقوم بابللا يف يطويسلا هركذ ثيدحلا

 ٤ج هريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو .ةيآلا ركذو هللا لزنأف هيفو رذنملا

 نبا اذكو :لاق مث هركذف ءادج بیرغ قايسب ريرج نبا هدروآ دقو : ۱۵۱ص

؛هب ةنييع نبا نع نامعنلا نب '''حيرس نع روصنم نب دمحأ نع متاح يبأ
 

 .هانتبثأ ام باوصلاو ءءاح ءايلا دعبو ةمجعملا نيشلاب حيرش ريثك نبا يف )١(



 ةيثاجلا ةروس ۲۰۹

 هرکذ دقو حیحصلا لاجر هلاجرف دنسلا امأف «هقايس ةبارغ هجو ام يردآ امف

 . هيلع تکسو ۱۹۵ص جا حتفلا يف ظفاحلا

ON ON ON 



 ۳۷ ۱ ۱ فاقحألا ةروس

777 7 
 : یلاعت هلوق

 ۱۰ ةيآلا < ملأ دنع نم نك نإ َرْيمَيَأ لف

 :لاق جاجح نب سودقلادبع ةريغملا وبأ انثدح :۲هص ٠ج دمحآ

 هيبأ نع ریفن نب ريبج نب نمحرلادبع انثدح :لاق ورمع نب ناوفص انثدح

 ةسينك انلخد ىتخ هعم انأو ًاموي ل يبنلا قلطنا :لاق كلام نب فوع نع
 مهل لاقف مهيلع انلوخد 2 ةنيدملاب دوهیلا

 هنأ نودهشي مكنم الجر رشع ينث "ينور دوهيلا رشعم اي» : و هللا لوسر

 مبدأ تحت يدوهي لك نع هلل طحي هي هلا لوسر ًادمحم ناو هل الإ هلإ ال

 ءدحأ مهنم "هباجآ امف اوتكسف :لاق ««هیلع بضغ يذلا بضغلا ءامسلا

 ينإ هللاوف متيبأ» :لاقف ءدحأ هبجي ملف ثلث مث دحأ هبجي ملف مهيلع در مث
 فرصنا مث .«متبذك وأ متنمآ ىفطصملا يبنلا انأو بقاعلا انأو رشاحلا انأل
 دمحم اي تنأ امك ی ع ل حلا
 :اولاق دوهيلا رشعم اي '”ينوملعت لجر يأ :لجرلا كلذ لاقف لبقأف :لاق
 نم الو كنم هقفأ الو كنم هللا باتكب ملغأ لجر انيف د ناك هنأ ملعن ام هللاو
 0 ا :لاق كيبأ لبق دج نم الو كلبق كيب

Ry (۱)۱ نیس افت انتکف «موهفم ريغ مالک  

 .ممجملا نم اذک (۷)
 . عمجملا نم اذک . (۳)



 فاقحألا ةر وس ۱ ۳۲۰۸

 لاق ارش هيف :اولاقو :هلوق هيلع اودرو تبذک :اولاق ةاروتلا يف هنودجت
 ام ریخلا نم هيلع نونشتن ًافنآ امآ مکلوق لبقی نل متبذک» : يو هللا لوسر
 :لاق ."مکلوق هيف لبقی نلف متلق ام هيف متلقو هومتبذکا نمآ املو متينثأ
 زع هللا لزنأو مالس نب هللادبع انأو ۹9 هللا لوسر «ةثالث نحنو انجرخف

 بنی دعا دیو ب مو ولآ دنع نی ناک نإ را لف :هيف لجو
 49 يطأ ملأ یی ال هلآ کر عکس نما هلي َلَع لیتا

 يناربطلا هاور :6١1ص ۷ج دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق ثیدحلا

 8۱۸ص نآمظلا دراوم يف امك نابح نبا هجرخأو ؛حیحصلا لاجر هلاجرو
 :لاقو 4۱1ص ۲ج كردتسملا يف مکاحلاو ۰۱۲ص ٠۲ج يناربطلاو
 .يبهذلا هيلع تكسو نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 نمحرلادبعل جرخي مل يراخبلا نأل «ملسم طرش ىلع ثيدحلا لوقأو
 يف امك ًاقيلعت الإ هل جرخي مل ورمع نب ناوفص اذكو ءهيبأل الو ريبج نب

 .ملعأ هللاو .بيذهتلا بيذهت يف هتمجرت

 :هیددن

 ىلإ ىتأ يذلا وه هنع هللا يضر مالس نب هللادبع نأ نیحیحصلا يف ءاج
 «لوزنلا ببس هيف سيلو ةصقلا هذه وحن ركذو ةكم نم همدقم دنع يب لوسرلا
 نآلا ينرضحي مل ؟عمجلا امف مهتسينك ىلإ لو بهذ هنأ ديفت ةصقلا هذهو
 ىلإ هنايتإ دعب ملسأ امل هللادبع نإ :لاقي نأ نكميو نيمدقتملل مالك

 مهاتأ املف همالسإب اوملعي ملو دوهيلا نم ةعامج ىلإ بهذ ب لوسرلا
 هللا حتف وأ عمجلا اذه تیضترا ناف «ملعأ هللاو لاق ام مهل لاق كو لوسرلا

 كلام نب فوعو اميس ال نيحيحصلا ثيدح تحجر الاو «هنم نسحأب كيلع
 ىخآ :دعس نبا لاقو حتفلا دهش هريغ :لاقو ربيخ ماع ملسأ :يدقاولا لاق
 باعيتسالا يفو ۳٩ص ؟ج ةباصإلا نم .ها .ءادردلا يبأ نيبو هنيب هي يبنلا
 نب فوع ۲ق ۷ج تاقبطلا يفو «ةباصإلا عم ۱۳۱ص ۴ج ربيخ هدهاشم لوأو

 ۳ج كردتسملا يفو «هرخآ ىلإ ًانينح دهشو نينح لبق ملسأ يعجشالا كلام
 . ملع لاو «ثیدحلا اذه ةحص مدع رهاظلاف انه ام وحن يدقاولا نع 64ص



 كلا فاقحألا ةروس

 :ىلاعت هلوق

 يف :هلوق ىلإ ۳۲ - ۲٩ تايآلا € نجلا ن ان َكّلِإ فرص ر

 يزاوهألا نادبع أبنأ ظفاحلا يلع وبأ انثدح : ۵1ص ۲ج مكاحلا
 نع نايفس انثدح يريبزلا دمخأ وبأ انثدح «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح

 نطبب نآرقلا أرقي وهو ي يبنلا ىلع اوطبه :لاق هللادبع نع رز نع مصاع

 هللا لزنأف ةعبوز ا ةعست اوناكو ءهص :ارلاق اوتصنأ هوعمس املف ةلخن

 الا وُرَصَح الف ناءرقلا نومي نِجْلَ و 2 َكِلِإ ًاتفرص ذو :لجو ي

 4 نيم للص لكص يف :هلوق ىلإ «ةيآلا# من

 يقهيبلا ظفاحلا هجرخأو .يبهذلا تكسو هاجرخي ملو دانسإلا حيحص
 ثيدحلا نكل. ۱۳ص ۲ج ةوبنلا لئالد يف دنسلا اذهب مكاحلا قيرط نم

 هقفاوو اذكه ةياور يف يريبزلا دمحأ وبأ هاور دقف لاسرإلا هيف حجارلا
 مقر يربطلاو ۷ مقر يتسبلا قاحسا نع ناطقلا ىيحي مهنم ةعامج

 .امهيريسفت يف ۲

 مقر ٤٤٤ص ۲ج لئالدلا يف ميعن يبأ دنع نامي نب ىيحيو عيكوو

 مقر يربطلاو ۸۷٩ مقر يتسبلا اهجرخأ مهل دمحأ يبأ ةقفاوم ۳

 هج للعلا يف ينطقرادلاو راتسألا فشك يف امك 58ص ۳ج رازبلاو ۳
 .66 ص

 .هأ . هلل دمحلاو ۷۰۱ مقر 6۵ 4۵ص هج ينطقرادلا للع ًاضيأ رظناو
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 حتفلا ةروس ۳۱۰

ES 

 ىلعي انثدح يملسلا قاحسإ نب دمحأ انئدح :۲۱۰ص ١٠ج يراخبلا
 ءهلأسأ لئاو ابأ تيتأ :لاق تباث يبأ نب بيبح نع هايس نب زيزعلادبع انثدح
 هللا باتك ىلإ نوعدي نيذلا ىلإ رت ملأ :لجر لاقف نيفصب انك : : لاّقف
 انتيأر دقلف مکسفنآ اومهتا :فینح نب لهس لاقف عن : : يلع لاقف . ىلاعت
 ىرن ولو - نيكرشملاو قو يبنلا نيب ناك يذلا حلصلا ينعي  ةيبيدحلا موي
 سيلأ ءلطابلا ىلع مهو قحلا ىلع انسلأ :لاقف رمع ءاجف ءانلتاقل ًالاتق
 يف ةيندلا يطعن ميفف : :لاق .««ىلب» :لاق ءرانلا يف مهالتقو ةنجلا يف انالتف
 نلو هللا لوسر ينإ .باطخلا نبا ايد :لاقف اننيب هللا مكحي املو غجرنو اننید
 ابآ اي :لاقف ءركب وبأ ءاج یتح ربصی ملف ءًاظيغتم عجرف . .«ادبآ هللا ينعيضي .
 هللا لوسر هنإ باطخلا نبا اي :لاق ؟لطابلا ىلع مهو قحلا ىلع انسلآ ركب :

 .حتفلا ةروس تلزنف ادبآ هللا هعیضی نلو

 ىلع نآرقلا لزنف ءهيفو :۱4۱ص ۲ج ملسم هجرخآ ثیدنحلا
 ؟وه حتف وأ هللا لوسر اي :لاقن هايإ e ویچ هللا لوسر
 ..هسقن تباطف امعن) : لاق

 .١7ص ٣۲ج ريرج نباو ۸1٤۰ص ۳ج دمحأ ًاضيأ هجرخأو

 اج دمحأو «هححصو يذمرتلاو ۲۰۵ ص ١١ج يراخبلا جرخأ دقو

 دق ملسأ نكل «يراخبلا دنع لاسرإلا هرهاظو هوحن رمع ثيدح نم ۳۱ص
 4ج ةفحتلا يف يروفكرابملا هلاق .هلاصتا ملعف يذمرتلا دنع عامسلاب حرص



 ۲۱۱ حتفلا ةروس
 سس... ی ی ۹

 .داهجلا يف ؤو دواد وبأو دمحأ هجرخأو ۰۱۸۵ ص

 يلمرلا لهس نب یسوم ينئدح ۷۱ رم ؟5ج هللا همحر ريرج نبا لاق

 ثدحي يبأ تعمس : :لاق بوقعي نب عمجم انث :لاق ىسيع نب دمحم انث ۱

 دحأ ناکو يراصنالا ةيراج نب ب عمجم همع نع ديزي نب نمحرلادبع همع نع

 املف لو هللا لوسر عم ةيبيدحلا اندهش :لاق نآرقلا اوأرق نيذلا ءارقلا

 سانلل ام :ضعبل سانلا 1 لاقف رعابألا نوزهي سانلا ذإ اهنع انفرصنا

 < ك ربت ايم اک قل عت نإ : لب هللا لوسر ىلإ يحوأ :اولاق
 هنإ ل :لاق ؟هللا لوسر ايوه حتف وأ :لجر لاقف

 الإ دحأ اهيف مهعم لخدي مل ةيبيدحلا لهأ ىلع ربيخ تمسقف :لاق «حتفل

 سراف ةئام ثالث مهيف:ةئم سمخو ًافلأ شيجلا ناكو «ةيبيدحلا دهش نم

 نيمهس سرافلا ىطعأف ًامهس رشع ةينامث ىلع ل هللا لوسر اهمسقف
 ۱ .ًامهس لجارلا یطعاو

 ىلع حیحص ثيدح اذه :لاقو 4٥٤ص ۲ج مکاحلا هجرخآ ثیدحلا

 ملسم جرخی مل : لاقف هللا همحر يبهذلا هبقعتف هاجرخی ملو ملسم طرش

 . ناتقن امهو ًائيش هيبأ الو عمجمل

 :ىلاعت هلوق

 .ه ةيآلا « بين يمول لخت

 اهنأ سنأ نع ةداتق نع مامه انثدح زهب انثدح :۱۳4ص ۳ج دمحأ

 ةباكلاو نزحلا نوطلاخي هباحصأو ةيبيدحلا نم هعجرم هيي يبنلا یلع تلزن

 ات كل انحف ) :ةيييدحلاب يدهلا اورحنو «مهنکاسم نيبو مهنیب ليح دنو

 امه ناتيآ يلع تلزنأ دقل» :لاق 4 اینم ترم :هلوق ىلإ 46 ای
 اي ًائيرم ًائينه :لجر لاق امهالت املف :لاق :أعيمج ايندلا نم يلإ بحأ

 ةيآلا لجو زع هللا لزنأف ؟انب لعفي امف كب لعفي ام كل نيب دق هللا لوسر

 .ةيآلا < ٌركبتأْلا ابك ني یی ِتّنَج بیمار نیا لخت :اهدعب يتلا

 نم ۱۹۲ص اهنم هدنسم نم عضاوم يف یخ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 نأ نيبو ٦٥٤۰ص ۸ج يراخبلا نو اد ۰۲۶۲ و ۲۱۵ صو ءزجلا اذه



 حتفلا ةروس ۳۲

 لصأ هدنع ۱6۳ص ۱۲ج ملسمو «ةمرکع لوق نم ًائيرم ًائينه :هلوق
 ۳۹چج ریرج نباو ۰۱۸ص ٤ج يذمرتلاو تیالا لوزن هدنع سيلو ثيدحلا

 ۹٥٤ص ۲ج مكاحلاو 4۳ص نآمظلا دراوم يف امك نابح نباو «59ص

 كَل اخه اإ :هيفو يبهذلا هيلع تكسو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو

 .رییخ حتف : : لاق 0 اني اُم 7

 :ىلاعت هلوق

 7 ةيآلا € دي نت م مع کیدیو کنع مهییآ تک ىلا ھول

 قازرلادبع انثدح دمحم زم ادب اتثدح : ۲۵۷ص 3 يراخيلا

 روسملا نع رییزلا نب ةورع ينربخآ :لاق يرمزلا ينربخآ :لاق رمعم انربخآ
 جرخ :الاق هیحاص ثيدح امهتم دحاو لك قدصي ناورمو ةمرخم نب

 : 4 يبنلا لاق قيرطلا ضعبب اوناك اذإ ىتح ةيبيدحلا نمز ب هللا لوسر
 «؟«نيميلا تاذ اوذخف «ةعيلط شيرقل ليخ يف ميمغلاب ديلولا نب دلاخ نإ

 ًاريذن ضكري قلطناف شيجلا ةرتقب مه اذإ ىتح دلاخ مهب رعش ام هللاوف

 هب تكرب اهنم مهيلع طبهي يتلا ةينثلاب ناك اذإ ىتح ةا يبنلا راسو «شيرقل
 لاقف ءاوصقلا تألخ :اولاقف تحلأف لح “لح :سانلا لاقف هتلحار
 سياح اهسيح نكلو قلخب اهل كلذ امو ءاوصقلا تألخ ام» :5 يبنلا

 اهیف نومظعب ةطخ ينولأسب ال هديب يسفن ينلاو» :لاق مث ««ليفلا

E8ا کک الإ هللا  aم لدعف :لاق ٠ تبون  

 نم ا عزتناف ٠ «شطعلا ۹ هلا 3 ىلإ یکشو «هوحزن یتح سانلا
 ىتح يرلاب مهل شيجي اولاز ام ةللاوف «هيف هولعجي نأ مهرمأ مث هتنانك

 نم رفن يف يعازخلا ءاقرو نب ليدب ءاج ذِإ كلذك مه امنیبف « هنع اوردص ۱

 ينإ :لاقف ةماهت لهأ نم هِي هللا لوسر حصن ةبيع اوناکو ةعازخ نم هموق

 .ریسلا تكرت اذإ ةقانلل لاقت ةملك 7 1

 .حتفلا يف اذك «آليلق ًاليلق ذخألا وه :ضيزتلا (۲)



 ۳۱۳ حتفلا ةروس

 ذوعلا مهعمو ةيبيدحلا هايم دادعآ اولزن يؤل نب رماعو يؤل نب بعک تکرت
 مل انإ» : ولو هللا لوسر لاقف تیبلا نع كوداصو كولتاقم مهو لیفاطملا
 برحلا مهتکهن دق ًاشيرق ناو «نيرمتعم انثج نکلو .دحآ لاتقل ءىجن
 رهظا ناف «سانلا نيبو ينيب اولخيو ةدم مهتددمأ اوءاش نإف .مهب ترضأو

 مه نإو ءاومج دقف الإو ءاولعف سانلا هيف لخد اميف اولخدي نأ اوءاش نإف
 «يتفلاس درفنت ىتح اذه يرمأ ىلع مهنلتاقأل هديب يسفن يذلاوف «اوبآ
 ءًاشيرق ىتأ یتح قلطناف .لوقت ام مهفلبأس :لیدب لاقف .«هرمأ هللا نذفنیلو
 هضرعن متئش ناف ءًالوق لوقي هانعمسو «لجرلا اذه نم مكانئج دق انإ :لاق
 ووذ لاقو .ءيشب هنع انربخت نأ انب ةجاج ال :مهءاهفس لاقف ءانلعف مكيلع
 امب مهثدحف .ءاذكو اذك لوقي هتعمس :لاق .هتعمس ام تاه :مهنم يأرلا
 :اولاق ."دلولاب متسلأ موق يأ :دوعسم نب ةورع لاقف ءو يبنلا لاق
 ءال :اولاق ؟ينومهتت لهف :لاق «یلب :اولاق ؟دلاولاب تسلوأ :لاق .ىلب
 ۱ ۱ .نوملعت متسلآ :لاق

 نمو يدلوو يلهأب مکتنج ىلع اوحلب امف ظاکع لهآ ترفنتسا ينأ
 اهولبقا ءدشر ةطخ مكيلع ضرع دق اذه نإف :لاق .ىلب :اولاق .ينعاطأ
 ًاوحن 485 يبنلا لاقف يج يبنلا ملكي لعجف هاتأف .هتثا :اولاق .هنآ ينوعدو
 رمأ تلصأتسا نإ تيأرأ ءدمحم يأ :كلذ نع ةورع لاقف «ليدبل هلوق نم
 ىرخألا نكت ناو ؟كلبق هلهأ حاتجا برعلا نم دحأب تعمس له «كموق
 اورفي نأ ًاقيلخ سانلا نم ًاباوشأ ىرأل ينإو ءاهوجو ىرأ ال لاو ينإف
 رفن نحنأ تاللا رظب صصما :هنع هللا يضر ركب وبأ هل لاقف .كوعدیو
 الول هديب يسفن يذلاو امأ :لاق .ركب وبأ :اولاق ؟اذ نم :لاقف ؟هعدنو هنع
 ل يبنلا ملكي لعجو :لاق .كتبجأل اهب كزجأ مل يدنع كل تناك دي
 لو يبنلا سأر ىلع مئاق ةبعش نب ةريغملاو «هتيحلب ذخأ ةملك ملكت املكف
 5# يبنلا ةيحل ىلإ هديب ةورع ىوهأ املكف «رفغملا هيلعو فيسلا هعمو

 يذلا وهو «باوصلا وهو «دلولاب تسلأو دلاولاب متسلآ « سكعلاب هريغلو رذ يبأل اذك )غ0(

 .راصتخاب يرابلا حتف .ها .امهريغو قاحسإ نباو دمحأ ةياور يف



 حتفلا ةروس "32
 ا kk گگگ هک Akh ج,

 ف هللا لوسر ةيحل نع كدي رخأ :هل لاقو «فيسلا لعنب هدي برض
 ردغ يأ :لاقف .ةبعش نب ةريغملا :لاق ؟اذه نم :لاقف هسأر ةورع عفرف
 مهلتقف ةيلهاجلا يف ًاموق بحص ةريغملا ناكو .كتردغ يف ىعسأ تسلأ
 امأو لبقأت مالسإلا امأ» : هلو يبنلا لاقف ءملسأف ءاج مث مهلاومأ ذخأو
 45 يبنلا باحصأ قمري لعج ةورع نإ مث .«ءيش يف هنم تسلف لاملا
 لجر فک يف تعقو الا ةماخن لو هللا لوسر مخنت ام هللاوف :لاق هینیعب
 اوداک أضوت اذإو «هرمأ اوردتبا مهرمآ اذاو .هدلجو ههجو اهب كلدف مهنم
 هیلا نودحی امو «هدنع مهتاوصآ اوضفخ اوملکت اذإو «هئوضو ىلع نولتتقی
 تدفو دقل هللاو موق يأ :لاقف هباحصأ ىلإ ةورع عجرف .هل ًاميظعت رظنلا
 طق ًاكيلم تيأر نإ هللاو «يشاجنلاو ىرسكو رصيق ىلع تدفو كولملا ىلع
 ةماخن مخنتي نإ هثاو .ًادمحم و دمحم باحصأ مظعي ام هباحصأ همظعي
 اوردتبا مهرمأ اذإف .هدلجو ههجو اهب كلدف .مهنم لجر فک يف تعقو الإ
 مهتاوصأ اوضفخ اوملكت اذإو .هئوضو ىلع نولتتقي اوداك أضوت اذإو «هرمأ
 دشر ةطخ مكيلع ضرع دق هنإو «هل ًاميظعت رظنلا هيلإ نودحي امو .هدنع

 ىلع فرشأ املف هتئا :اولاقف .هيتآ ينوعد :ةنانك ينب نم لجر لاقف
 نومظعي موق نم وهو نالف اذه» : هل هللا لويمر لاق هباحصأو لَو يبنلا
 :لاق كلذ ىأر املف نوبلي سانلا هلبقتساو هل تشعبف ««هل اهوثعباف ندبلا
 هباحصأ ىلإ عجر املف .تيبلا نع اودصي نأ ءالؤهل يغبني ام هللا اتش
 ماف .تيبلا نع اودصي نأ ىرأ امف .«ترعشأو تدلق دق ندبلا تيأر :لا
 املف هنآ :اولاقف .هبنآ ينوعد :لاقف صفح نب زرکم هل لاقي مهنم لجر
 ملکی لعجف ارجاف لجر وهو زرکم اذه» :### يبنلا لاق .مهيلع فرشآ
 ينربخأف .:رمعم لاق ءورمع نب لیهس ءاج ذإ هملكي وه امنیبف وُ يبنلا
 مکل لهس دق لَك يبنلا لاق ءورمع نب: لیهس ءاج امل هنأ ةمركع نع بویآ

 :لاقف ورمع نب ليهس ءاجف :ثيدح يف يرهزلا لاق :رمعم لاق مكرمأ نم
 : ©5 يبنلا لاقف :بتاکلا كو يبنلا اعدف .ًاباتك مكنيب و اننیب بتكا تاه:
 يردأ ام هللاوف ء«نمحرلا امأ :لیهس لاقف .«ميحرلا نمحرلا هللا مسب بتكا»



 ۳۱۰ ۱ حتفلا ةروس
 ت سس

 : 5 يبنلا لاقف .بتکت تنك امك (مهللا كمسب) :بتكأ نکلو يه ام

 لاقف .«هللا لوسر دمحم هيلع يضاق ام اذه» :لاق مث «مهللا مسب بتكا»

 كانلتاق الو تيبلا نع كانددص ام هللا لوسر كنأ ملعن انك ول لاو :لیهس

 ناو هللا لوسرل ينإ هللاو» : 9 يبنلا لاقف .هللادبع نب دمحم بتكا نكلو

 يننولأسي ال هلوقل كلذو :يرهزلا لاق ««هللادبع نب دمحم بتكا «ىنومتبذك

 ىلع» : لب يبنلا هل لاقف اهايإ مهتيطعأ الإ هللا تامرح اهيف نومظعي ةطخ

 برعلا ثدحتت ال هللاو :ليهس لاقف ««هب فوطنف تيبلا نيبو اننيب اولخت نأ

 ىلعو :ليهس لاقف «بتكف لبقملا ماعلا نم كلذ نكلو .ةطغض انذخأ انأ

 :نوملسملا لاق .انيلإ هتددر الإ كنيد ىلع ناك نإو لجر انم كيتأي ال هنأ

 ذإ كلذك مه امنيبف ؟املسم ءاج دقو نيكرشملا ىلإ دري فيك هللا ناحبس

 لفسأ نم جرخ دقو «هدويق يف فسري ورمع نب ليهس نب لدنج وبأ لخد

 لوأ دمحم اي اذه :ليهس لاقف «نيملسملا رهظأ نيب هسفنب ىمر ىتح ةكم

 ۱ .يلإ هدرت نأ هيلع كيضاقآ ام

 مل اذإ هللاوف :لاق .«دعب باتکلا ضقن مل انإ» :©5 يبنلا لاقف

 هزیجمب انآ ام :لاق .«يل هزجان» : هلي يبنلا لاق. .ًادبأ ءيش. ىلع كحلاصا

 هانزجأ دق لب :زرکم لاق «لعافب انآ ام :لاق ««لعفأف یلب» :لاق . كل .

 تئج دقو نیکرشملا ىلإ دارآ نیملسملا رشعم يأ :لدنج وبأ لاق . كل

 لاق «هللا يف ًاديدش ًاباذع بذع دق ناکو ؟تیقل دق ام نورت الا ؟املس

 :لاق .ًاقح هللا يبن تسلا :تلقف هي هللا ىبن تيتأف :باطخلا نب رمع

 تلق ««یلب» :لاق ؟لطابلا ىلع انودعو قحلا ىلع انسلآ :تلق ««ىلب»

 وهو .هیصعآ تسلو «هللا لوسر ين» :لاق ؟اذإ اننيد يف ةيندلا يطعن مالعف

 :لاق ؟هب فوطنف تیبلا یتأنس انآ انثدحت تنك سيلوأ :تلق .«يرصان

 فوطمو هينآ كنإف» :لاق ءال :تلق :لاق «؟ماعلا هينأن انأ كتربخاف «ىلب»

 :لاق .ًاقح هللا يبن اذه سیلآ ركب ابأ اي :تلقف ءركب ابأ تيتأف :لاق .«هب

 ملف :تلق ؛یلب :لاق ؟لطابلا ىلع انودعو قح ىلع انسلا :تلق «ىلب

 يصعي سيلو كي هللا لوسرل هنإ لجرلا اهيأ :لاق ؟اذإ اننید يف ةيندلا يطعن

 ناك سيلأ :تلق .قحلا ىلع هنإ هللاوف هزرغب كسمتساف «هرصان وهو هبر



 حتفلا ةروس ۳۱۹

 ؟ماعلا هیتأت كنأ كربخأف یلب :لاق ؟هب فوطنو تیبلا يتأنس انأ انثدحي
 تلمعف :رمع لاق يرهزلا لاق ءهب فوطمو هيتآ كنإف :لاق ءال :تلق
 :هباحصأل يهي هللا لوسر لاق باتكلا ةيضق نم غرف املف ءالامعأ كلذل
 كلذ لاق ىتح لجر مهنم ماق ام هللاوف :لاق .«اوقلحا مث اورحناف اوموق»
 يقل ام اهل ركذف ةملس مأ ىلع لخد دحأ مهنم مقي مل املف «تارم ثالث
 ملكت ال مث جرخا ؟كلذ بحتأ هللا يبن اي :ةملس مأ تلاقف «سانلا نم
 ملكي ملف جرخف .كقلحيف كقلاح وعدتو كندب رحنت ىتح ةملك مهنم ًادحأ
 كلذ اوأر املف .هقلحف هقلاح اعدو هندب رحن «كلذ لعف ىتح مهنم ًادحأ
 .ًامغ ًاضعب لتقي مهضعب داك ىتح ًاضعب قلحي مهضعب لعجو اورحنف اوماق
 مكساج اذ اما نا اجاب :ىلاعت هللا لزنأف تانمؤم ةوسن هءاج مث

 .4 زا مصيب :غلب ىتح ۳4 نهتم ترین ُثكيؤمل دع
 ةيواعم امهادحإ جوزتف «كرشلا يف هل تناك نيتأرما ذئموي رمع قلطف

 «ةنيدملا ىلإ ب يبنلا عجر مث ءةيمأ نب ناوفص ىرخألاو نايفس يبأ نب
 «نيلجر هبلط يف اولسرأف ءملسم وهو شيرق نم لجر ريصب وبأ هءاجف
 غلب ىتح هب اجرخف نيلجر ىلإ هعفدف انل تلعج يذلا دهعلا :اولاقف
 هللاو :نيلجرلا دحأل ريصب وبأ لاقف ءمهل رمت نم نولكأي اولزنف «ةفيلحلااذ

 هنإ لاو لجأ :لاقف ءرخآلا هلتساف ادیج نالف اي اذه كفيس ىرأل ينإ

 هب هنكمأف هيلإ رظنأ ينرأ :ريصب وبأ لاقف .تبرج مث هب تبرج دقل «ديجل
 لاقف ءودعي دجسملا لخدف ةتيدملا ىتأ ىتج رخآلا رفو درب ىتح هبرضف
 ىلإ ىهتنا املق ««آرع لجرلا اذه ىأر دقل» :هآر نيح هللا لوسر
 اي :لاقف ريصب وبأ ءاجف .لوتقمل ىنإو یبحاص لاو لتق .:لاق و يبنلا
 لاق .مهنم هللا يناجنأ مث مهيلإ ينتددر دق كتمذ هللا ىفوأ دق هللاو هللا يبن
 فرع كلذ عمس املف هدحآ هل ناك ول برح رعسم همآ ليو : يبنلا

 لدنج وبأ مهنم تلفنيو «لاق رحبلا فيس ىتأ ىتح جرخف «مهيلإ هدريس هنأ

 كلذك سيلو ةيبيدحلاب وهو هيلإ نئج نهنأ هرهاظ (775/56) حتفلا يف ظفاحلا لاق .(۱)

 1 . .ةدملا .ءانثأ يف دعب هيلإ نثج امنإو



 ۲۱۷ ف ۱ حتفلا خروس

 الإ ملسأ دق لجر شيرق نم جرخي ال لعجف ءريصب يباب قحلف لیهس نب
 شیرقل ریعب نوعمسی ام هللاوف «ةباصع مهنم تعمتجا یتح «ریصب يبأب قحل
 شيرق تلسرأف .مهلاومآ اوذخأو مهولتقف اهل اوضرتعا الا ماشلا ىلإ تجرخ

 لسراف «نمآ وهف هاتآ نمف لسرأ ایل لاو هللاب هدشانت وگو يبنلا ىلإ

 اع منع ی مک ب تدا ا تک یا وه هو :ىلاعت هللا لزنأف مهيلإ لب يبنلا

 4 میل ای ع ةييلل» :غلب یح .4 و ملا نه اب هك نكي
 نمحرلا هللا مسبب اورقی ملو هللا يبن هنأ ارق مل اا

 .تيبلا نيبو مهنيب اولاحو . ميحرلا

 نباو 3002 ٤ج 5390 هج قازرلادبع تا ثيدحلا

 .١١٠ص ۳۹ج ريرج

 دمحم نب ورمع ينثدح :۱۸۷ص ۱۲ج هللا همحر ملسم مامإلا لاق
 ا نع مناف نسل داخ اريحا ةوراها نب ب ديزي انثدح دقانلا

 E ارو ىلع اولا كس لا ند ل اش نأ كلم
 هام لس مه هباحصأو هب يبنلا ةرغ نوديري نیحلستم ميعنتلا

 نم کم نی مين مع کی يدع مبل تک ییا 5-3 :لجو زع هلل لزنأف
 عرف نأ دعب

 ۰۱۳ص ؟ج دواد وبأو ۰۱۸۵ص ٤ج يذمرتلا وب ثيدحلا

 .65ص ج ريرج نباو ۰۱۲۵ و ۱۳۲ص ۳ج دمحأو

 انثدح ةبيش يبأ نباانئدح :۱۷ص ۱۲ج هللا همحر ملسم مامالا لاق

 يدقعلا رماع وبآ انربخآ میهاربا نب قاحس) انئدحو (ح) مساقلا نب مشاه

 يمرادلا نمحرلادبع نب هللادبع انئدحو (ح) رامع نب ةمركع نع امهالك

 ةمركع انثدح ديجملادبع نب هللاديبع يفنحلا يلع وبأ انربخآ هثیدح اذهو
 عم ةيبيدحلا انمدق :لاق يبأ ينثدح ةملس نب سايإ ينثدح «رامع نبا وهو.
 :لاق اهيورت ال ةاش نوسمخ اهيلعو ةئام ةرشع عبرأ نحنو و هللا لوسر

 :لاق ءاهيف قصب امإو اعد امأف ةّيكرلا ابج ىلع 45 هللا لوسر دعقف

 ,'صأ يف ةعيبلل اناعد كَ هللا لوسر نإ مث :لاق ءانيقتساو انيقسف تشاجف



 حتفلا ةروس فال

 نم طسو يف ناك اذإ یتح عيابو عياب مث سانلا لوأ هتعيابف :لاق ةرجشلا

 لوأ يف هللا لوسر اي كتعياب دق تلق :لاق «ةملس اپ عیاب» :لاق سانلا

 هعم سیل ینعی) الزع 2 هللا لوسر ینآرو :لاق «اضیاو» :لاق سانلا

 ناك اذإ یتح عیاب مث ةقرد وأ ةفجح ب هللا لوسر يناطعاف :لاق (حالس
 اي كتعیاب دق :تلق «لاق «ةملس اي ينعيابت الأ» :لاق سانلا رخآ ييف
 هتعیابف :لاق تاضیأ» :لاق سانلا طسوأ يفو سانلا لوآ يف هللا لوسر
 ؛لاق ؟؟كتيطعأ يتلا كتقرد وأ كتفجح نيأ ةملس اي» :يل لاق مث ةثلاثلا
 كحضن اق اهي تین رد يداعب سنع ین ۵ لس اب :تلق

 خا وه اخ ينغبآ مهللا لوألا لاق يذلاك كنإ» .:لاقو كي هللا لوسر

 ضعب يف انضعب يشم ىتح حلصلا انولسار نيكرشملا نإ مث ,«يسفن نم يلإ
 همدخأو هسحأو هسرف يقسأ هللاديبع نب ةحلطل اع تنکو :لاق انحلطصاو

 املف :لاق يب هلوسرو هللا ىلإ ًارجاهم يلامو يلهأ تكرتو هماعط نم لكآو

 اهكوش تحسكف ةرجش تيتأ ضعبب انضعب طلتخاو ةکم لهأو نحن انحلطضأ

 اولعجف ةكم لهأ نم نيكرشملا نم ةعبرأ يناتأف :لاق اهلصأ يف تعجطضاف

 اوقلعو ىرخأ ةرجش ىلإ تلوحتف مهتضغبأف 5 هللا لوسر يف نوعقي
 اي يداولا لفسا ن نم دانم یدان ذإ كلذک مه امنیبف اوعجطضاوآ مهحالس

 . مينز نبأ لتق نت

 دوقر مهو ةعبرالا عزا نام دق روم عا تلا : لاق

 هجو مرک يذلاو : تلق مث :لاق يدي يف ًاثغض هتلعجف مهجالس .تذخأف

 تئج مث :لاق هانیع هيف يذلا تبرض الا هسأر ور ین

 تالبعلا نم لجرب رماع يمع ءاجو :لاق لَو هللا لوسر ىلإ مهقوسآ مهب

 نم نيعبس يف ففجم سرف ىلع ب هللا لوسر ىلإ ل ل
 ..«هانثو روجفلا ءدب مهل نكي مهوعد» :لاقف هللا لوسر: مهيلإ رظنف نيكرتشملا“'

 کیییو نع مهيد تک ینلآ وهوا :هللا لزنأو هو هللا لوسر مهنع افعف '
 انجرخ مث :لاق .اهلک ةيآلا 4 ی مر نأ دعب ني کم نی مُهنَع ع

 نوكرشملا مهو لبج نايحل ينب نيبو اننيب ًالزنم انلزنف ةئيدملا ىلإ #7
 لَو يبنلل ةعيلط هنأک ةليللا لبجلا اذه یقر نمل ب هللا لوسر رفغتساف



 ۳۹ حتفلا ةروس

 ةنيدملا انمدق مث ًائالث وأ نيترم ةليللا كلت تیفرف :ةملس لاق هباحصأو
 هعم انأو چ هللا لوسر مالغ حابر عم هرهظب هِي هللا لوسر ثعبف

 نمحرلادبع اذإ انحبصأ املف رهظلا عم هیذنآ ةحلط سرفب هعم تجرخو

 :لاق «هيعار لتقو عمجأ هقاتساف ل هللا لوسر رهظ ىلع راغأ دق يرازفلا
 ربخأو «هللاديبع نب ةحلط هغلبأف سرفلا اذه ذخ حابر اي :تلقف

 تب :لاق هحرس ىلع اوراغآ دق نیکرشملا نأ لَو هللا لوسر
 مهیمرآ موقلا ف يي هاحابص اي : ًاثالث تيدانف ةنيدملا تلبقتساف

 :لوقأ زج زجترأو لبنلاب

 عیضرسلا مويلاو عوكأل نبا انأ

 لا عا یو ور ويا ع حاب

 :اهذخ تلق هفتك ىلإ

 تيتأ سراف ّيلإ عجر اذإف مهب رقعأو مهيمرأ تلز ام هللاوف :لاق

 اولخدف لبجلا قياضت اذإ ىتح هب ترقعف هتيمر مث اهلصأ يف تسلجف ةرجش

 كلذك تلز امف :لاق ةراجحلاب مهيدرأ تلعجف لبجلا تولع هقياضت يف

 ءارو هتفلخ الإ لَو هللا لوسر رهظ نم ريعب نم هللا قلخ ام ىتح مهعبتأ

 ةدرب نيثالث نم رثكأ اوقلأ ىتح مهيمرأ مهتعبتا .مث هنيبو ينيب اولخو يرهظ
 ةراچحلا نم ًامارآ هيلع تلعج الا ًائيش نوحرطی الو نوفختسی ًاحمر نیئالئو

 نالف مهاتآ دق مه اذإف ءةينث نم نیقیاضتم اوتأ ىتح ٍ هللا لوسر اهفرعی

 نرق سأر ىلع تسلجو (نودفتی ينعب) نوحضتی اوسلجف يرازفلا ردب نب ۱
 انقراف ام هْلاو حربلا اذه نم انیقل :اولاق ؟یرآ يذلا اذه ام :يرازفلا لاق

 مکنم رفن هيلإ مقیلف :لاق انیدیآ يف ءيش لک عزتنا یتح انيمري سلع ذنم
 مالکلا نم. ينونكمأ املف :لاق لبجلا يف ةعبرآ مهنم يلإ دعصف :لاق .«ةعبرأ

 نب .ةملس انآ :تلق :لاق ؟تنأ نمو ال :اولاق ؟ينوفرعت له :تلق «لاق

 الو هتکردآ الا مکنم الجر بلطأ ال هي دمحم هجو مرک يذلاو عوکالا



 حتفلا ةروس ۳۳۰

 تحرب امف اوعجرف :لاق «نظأ انآ :مهدحآ لاق ينكرديف مکنم لجر ينبلطي
 مهلوآ اذإف :لاق ءرجشلا نوللختی ه5 هللا لوسر سراوف تيأر یتح يناكم
 دوسألا نب دادقملا هرثإ ىلعو يراصنألا ةداتق وبأ هرثإ ىلع يدسألا مرخألا
 مرخأ اي :تلق نيربدم اولوف :لاق مرخألا نانعب تذخأف :لاق «يدنكلا
 نإ ةملس اي :لاق هباحصأو هي هللا لوسر قحلی یتح كوعطتقي ال مهرذحا
 ينيب لحت الف قح راتلاو قح ةنجلا نأ ملعتو رخآلا مويلاو هللاب نمؤت تنك
 نمحرلادبعب رقعف :لاق نمحرلادبعو وه ىقتلاف هتيلخف :لاق ةداهشلا نيبو

 ةداتق وبأ قحلو «هسرف ىلع لوحتو هلتقف نمحرلادبع هنعطو هسرف
 مهتعبتل لي دمحم هجو مرك يذلاوف هلتقف هنعطف نمحرلادبعب و هللا لوسر
 مهرابغ الو هك دمحم باحصأ نم يئارو ىزأ ام ىتح يلجر ىلع ودعأ
 درق وذ هل لاقي ءام هيف بعش ىلإ سمشلا بورغ لبق اولدعي ىتح ائيش
 ينعي) هنع مهتيلحف مهءارو ودعأ يلإ اورظنف :لاق شاطع مهو ول
 :لاق ةينث يف نودتشيف نوجرخيو :لاق ةرطق هنم اوقاذ امف (هنع مهتيلجأ
 :اهذخ :تلق :لاق هفتك ضخن يف مهسب هكصأف مهنم ًالجر قحلأف ودعأف

 عضرلا موي مويلاو عوقألا نسبا ااو

 كعوكأ هسفن ودع اي معن :تلق : لاق ؟ةركب هعوكأ همأ هتلكث اي :لاق
 ىلإ امهقوسأ امهب تئجف :لاق ةينث ىلع نيسرف اودارأو :لاق ةركب
 اهيف ةحيطسو نبل نم ةقذم اهيف ةحيطسب رماع ينقحلو :لاق يج هللا لوسر
 مهتيلح يذلا ءاملا ىلع وهو 5 هللا لوسر تيتأ-مث تبرشو تأضوتف ءام
 نم هتذقنتسا ءيش لكو لبإلا كلت ذخأ دق کک هللا لوسر اذاف ءهنع
 نم تذقنتسا يذلا لبإلا نم ةقان رحن لالب اذإو ةدربو حمر لكو نيكرشملا
 اي :تلق :لاق اهماتسو اهدبك نم هج هللا لوسرل يوشي وه اذإو موقلا
 مهنم ىقبي الف موقلا عبتأف لجر ةئام موقلا نم بختنأف ينلخ هللا لوسر
 ءوض يف هذجاون تدب ىتح 6 هللا لوسر كحضف :لاق هتلتق الإ ربخم
 :لاقف كمركأ يذلاو معن :تلق .كالعاف تنك كارتأ ةملس اي» :لاقف راثلا
 :لاقف نافطغ نم لجر ءاجف :لاق ««نافطغ ضرأ يف نورقيل نآلا مهنإ»
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 ي وا سس سس

 موقلا مکاتآ :لاقن ًارابغ اوأر اهدلج اوفشک املف ًاروزج نالف مهل رحن

 مویلا انناسرف ريخ ناک» : هو هللا لوسر لاق انحبصأ املف نیبراه اوجرخف

 مهس نیمهس هک هللا لوسر يناطعأ مث :لاف «ةملس انتلاجر ريخو ةداتق وبأ

 هءارو چ هللا لوسر ينفدرأ مث ًاعيمج يل امهعمجف لجارلا مهسو سرافلا

 لجر ناکو :لاق ریسن نحن امنیبف :لاق ةنيدملا ىلإ نیعجار ءابضعلا ىلع

 نم له ةنيدملا ىلإ قباسم الأ :لوقی لعجف :لاق ًادش قبسب ال راصنألا نم

 کک : تلق همالك تعمتس املف :لاق كلذ ديعي لعجف ؟قباسم

 :تلق :لاق لَو هلا لوسر نوكي نأ الإ ال :لاق ؟افیرش باهت الو

 :تلق : لاق ««تئش نإ» :لاق «لجرلا قباسألف ينرذ يمأو يبأب هللا لوسر

 . نيفرش وأ فرش هيلع تطبرف :لاق تودعف ترفطف يلجر تينثو كيلإ بهذأ

 ر يا مث نيفرش وأ ًاقرش هيلع تطبرف هرثآ يف تودع مث يسفن ينبسا

 :لاق هللاو تقبس دق :تلق :لاق هيفتك نيب هكصأف :لاق هقحلأ یتح "

 ىتح لايل ثالث الإ انثبل ام هللاوف :لاق ةنيدملا ىلإ هتقبسف :لاق «نظأ

 :موقلاب زجتري رماع يمع لعجف :لاق كك هللا لوسر عم ربيخ ىلإ انجرخ

 انيلص الوانقدصتالو انيدتماام هللا الول هللات

 انيقال نإ مادقألا تبشف انینغتسا ام كلضف نع نحنو

 سیل وع يبن لر تاو

 كل رفغ» :لاق رماع انأ :لاق «؟اذه نم» : هي هللا لوسر لاقف

 :لاق دهشتسا الا هصخی ناسنال © هللا لوسر رفغتسا امو :لاق ««كبر

 رماعب انتعتم ام الول هللا يبن اي هل لمج ىلع وهو باطخلا نب رمع یدانف
 :لوقيو هفیسب رطخي بحرم مهکلم جرخ :لاق ربیخ انمدق املف :لاق

 برجسم لطب حالسلا يكاش بحرم ينآ ربیخ تملع دق

 ياف سا جلا تورلا اف

 : لاقف رماع يمع هل زربو :لاق

 رماغم لطب حالسلا يكاش رماع ينأربيخ تملع دق
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 رماع بهذو رماع سرت يف بحرم فیس عقوف نیتبرض فلتخاف :لاق
 :ةملس لاق هسفن اهیف تناکف هلحكأ عطقف هسفن ىلع هفیس عجرف هل لفسي
 هسفن لتق رماع لمع لطب :نولوقی ك5 يبنلا باحصأ نم رفن اذاف تجرخف
 لاق رماع لمع لطب هللا لوسر اي :تلقف يكبأ انأو لَو يبنلا تیتاف :لاق
 :لاق كباحصأ نم سان :تلق :لاق «؟كلذ لاق نم» : و هللا لوسر
 دمرأ وهو يلع ىلإ ينلسرأ مث «نیترم هرجآ هل لب كلذ لاق نم بذک»

 تیتأف :لاق هلوسرو هللا هبحیو 7 هللا بحي ًالجر ةيارلا نیطعال :لاقف
 هينيع يف قسبف و هللا لوسر هب تیثأ یتح دمرآ وهو هدوقآ هب تئجف ًايلع
 :لاقف بحرم جرخو ةياولا 0 7

 بت ERT اذإ

 : يلع لاقف ۱

 هرظنملا هيرك تاباغ ثيلك هردیح يمأ ينتمس يذلا انأ

 هردنسلا ليك عاصلاب مهيفرأ

 .هيدي ىلع حتفلا ناك مث هلتقف بحرم سأر برضف :لاق
 ثراولادبع نب دمصلادبع انثدح ىيحي نب دمحم انثدح : ميهاربإ-لاق

 يدزألا فسوي نب دمحأ انثدحو . .هلوطب ثيدحلا اذهب رامع نب ةمركع نع
 .اذهب رامع نب ةمركع نع دمحم نب رضنلا انثدح يملسلا

 :لاق بابحلا نب ديز انثدح :۸1ص ٤ج هللا همحر دمحأ مامالا لاق 0
 لفغم نب هللادبع نع ينانبلا تباث ينثدح :لاق دقاو نب نيسح ينثدح
 هللا لاق يتلا ةرجشلا لصأ يف ةيبيدحلاب هب هللا لوسر عم انك :لاق ينزملا
 رهظ ىلع ةرجشلا كلت ناصغأ نم عقي ناكو ءنآرقلا يف ىلاعت
 لاقف هيدي نيب ورمع نب ليهسو بلاط يبأ نب يلعو هو هللا لوسر

 ذخأف ««میحرلا نمحرلا هللا مسب بتکا» :هنع هللا يضر يلعل و هللا لوسر

 يف بتكا ميحرلا نمحرلا هللا مسب فرعن ام :لاقف هديب ورمع نب ليهس
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 دمحم هيلع حلاص ام اذه بتکف مهللا كمسب بتکا :لاق فرعن ام انتیضق

 نإ كانملظ دقل :لاقو هديب ورمع نب لیهس كسمأف ةكم لهأ يي هللا لوسر

 نب دمحم هيلع حلاص ام بتکا :لاقف فرعن ام انتیضق يف بتکا هلوسر تنك

 نوئالث انیلع جرخ ذإ كلذک نحن امنیبف بتکف :هّلا لوسر انأو بلطملادبع

 هللا ذخأف كلَ, هللا لوسر مهیلع اعدف انهوجو يف اوراثف حالسلا مهیلع ًاباش

 متنج له» : هُو هللا لوسر.لاقف مهانذخأف مهيلإ انمدقف مهراصباب لجو زع
 و یا ی وا ی ی یا و

 نی کم نی مب منع يبدو ع مهيد تک ی وهرو# :لجو زع هللا لزنأف

 رام را لل 1409 ريب نت اهب ها هک ی کل ذأ د
 نب نيسح لاقو سنأ نع تباث نع :ثيدحلا اذه يف ةملس نب دامح لاق

 .ىلاعت هللا ءاش نإ يدنع باوصلا وه اذهو لفغم نب هللادبع نع :دقاو

 ۳۱۹ص ج يقهيبلاو ۹4ص ٣۲ج ريرج نبا هجرخأ ثيدحلا

 ةرق نب ةيواعم ثيدح جارخإ ىلع انقفتا دقو «لفغم نب هللادبع نم تباث

 ثيدحلاو .ها .ًاعيمج امهنم نسأ تباثو هنع لاله نب ديمح ثيدح ىلعو
 .هب دقاو نب نيسحلا انأبنأ قيفش نب نسحلا نب يلع قيرط نم مكاحلا دنع

 ال اذه ىلعف «فارشألا ةفحت يف امك ًائيش لفغم نب هللادبع نع تباثل اجرخي
 ركذ دق هنأ ىلع ىرت امك دهاوشلا ىف ا وب نوير

 نيد بم نع هاور دراما نأ نيك اب أ فارشألا ةفحت يف يزملا ظفاحلا

 .ملعأ هللاو .ها .لفغم نب هللادبع ىنثدح :لاق تباث نع دانسإلا اذهب ليقع

 نب هللادبع نع تباث نع دقاو نب نيسحلا یورو ليصحتلا عماج يفو

 :هیددن

 . هدنسب يراخبلا لاق ثيح يراخبلا ثیدح ىلع حتفلا يف ظفاحلا لاق



 حتفلا ةروس ۳۳

 يبأ نأش يف تلزن اهنآ هرهاظو انه اذک :ظفاحلا لاق ءةيآلا ركذو هللا لزنأف
 ثيدح نم ملسم هجرخأ ام اهلوزن ببس يف روهشملاو ءرظن هيفو ريصب
 نم يئاسنلاو دمحأ هجرخأو كلام نب سنأ ثيدح نمو عوكألا نب ةملس

 اودارأ نيذلا موقلا ببسب تلزن اهنأ ""حيحص دانسإب لفغم نب هللادبع ثيدح
 4 يبنلا مهنع افعف مهب اورفظف ةرغ نيملسملا نم اوذخأي نأ شيرق نم
 .ها .كلذ ريغ اهلوزن يف ليقو ةيآلا تلزتف

 4 كَم ني :ةيآلا يف نأ هللا همحر ظفاحلا هلاق ام ديؤيو :لوقأ
 . ملعأ هللاو تکم نطبب اونوکی مل هتعامجو ریصب وبأو

NOx. Ox. ON 
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E 2 تارا روش ر 

 :ىلاعت هلوق

 ١. ةيآلا € لوس هلأ يد نب 7-5 هاما نر 3

 مر ريبزلا نب هللادبع 1 ةكيلم 0 نب نع مر ریرج جنب نأ تو

 0 :ركي وبأ لاق ا نب ا :رمع 'لاقف ترارز نب دبعم

 تعفترا یتح ایرامتف «كفالخ تدرآ ام :رمع لاق يفالخ الإ تدرآ
 4 ءولوسرو هلأ يدي نيب ارمین ال اونا نذل او :كلذ يف تلزنف امهتاوصأ
 .تضقنا ىتح

 نب نسحلا قيرط نم ۰۲۱۶ ص ١٠ج ريسفتلا يف ًاضيأ هداعأ ثيدحلا

 .هب جيرج نبا نع تن انثدح دمحم

 :ىلاعت هلوق

 ۷ ةيآلا © نا بس تخت ومرت ال ام ها ای

 يمخللا لیمج نب ناوفص نب ' )و سی انئدح " :۲۱۲ص ١٠ج يراخبلا . ۱

 ركب وبأ اکلهی نأ ناریخلا داك :لاق «ةكيلم يبأ نبا نع رمع نب عفان انثدح

 . نيتحوتفملا ةلمهملا و تحت نم ةانثملا ءايلاي :ةرسي )۹(



۳۳۹ 
 تارجحلا ةروس

دل
 

 بكر هيلع مدق نيح هب يبنلا دنع امهتاوصأ اعفر ءامهنع هللا يضر رمعو

 رخآلا راشأو .عشاجم ينب يخأ سباح نب عرقألاب مهدحأ راشأف «ميمت ينب

 الإ تدرأ ام :رمعل ركب وبأ لاقف ءهمسا ظفحأ ال :عفان لاق ءرخآ لجرب

 هللا لزنأف كلذ ىف امهتاوصأ تعفتراف ؛كفالخ تدرأ ام :لاق «يفالخ

 ناك امف :ريبزلا نبا لاق .ةيآلا 4 رگتوَس ارت ل انما“ با اجو : یلاعت

 نع كلذ رکذی ملو «همهفتسي یتح ةيآلا هذه دعب هيلي هللا لوسر عمسي رمع

 .ركب ابأ ينعي هيبأ

 هجرخأو ۰۳۹ص 7١ج ماصتعالا باتك يف ًاضيأ هجرخأ ثيدحلا

 نب هللادبع نأ ةكيلم يبأ نب هللادبع حيرصت هدنعو ۱۸۵ص ٤ج يذمرتلا

 هیفو ۰۱۱۹ص ٣۲ج يناربطلاو «1ص ٤ج دمحأو «هنسحو «هب هثدح ريبزلا

 امك ثيدحلا لاصتا ملعف ريبزلا نبا نع ةكيلم يبأ نبا ينثدح عفان لوق

 .١1؟ص ١٠ج حتفلا يف ظفاحلا هيلإ راشأ

 :ىلاعت هلوق

 ٩. ةيآلا © أنتي وحلا ارلتفا مومل نی نام نو

 نأ يبأ تعمس :لاق رمتعم انثدح ددسم انثدح :۲۲۹ص ٦ج يراخبلا

 قلطناف «يبأ نب هللادبع تيتأ ول : 5 يبنلل ليق :لاق هنع هللا يضر ًاسنأ

 ضرأ يهو هعم نوشمي نوملسملا قلطناف ًارامح بكرو لي يبنلا هيلإ

 كرامح نتن يناذآ دقل هللاوف ينع كيلإ :لاقف ب يبنلا هاتأ املف «ةخبس

 كنم ًاحير بيطأ لَو هللا لوسر رامحل هللاو :مهنم راصنألا نم لجر لاقف

 ؛هباحصأ امهنم دحاو لكل بضنف ؟")امتشف هموق نم لجر هللادبعل بضغف

 نو :تلزن اهنأ انغلبف «يديألاو لاعنلاو ديرجلاب برض امهنيب ناکن
 ر2 نصا ع

 ا ر قيرط نم ۲۱۱ص 4ج ریثک نبا ظفاحلا هركذ ثيدحلا "

متش يأ «رثكألل اذك حتفلا يف ظفاحلا لاق )غ0(
 ةياور يفو ءرخآلا امهنم دحاو لك 

 . همتشف ىنهيمشكلا
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 يف ملسمو «ددسم نع حلصلا يف يراخبلا هاور :لاق مث ءدمحأ دنسم

 هيبأ نع ناميلس نب رمتعملا نع امهالك ىلعألادبع نب دمحم نع يزاغملا
 .۱۲۸ص ٣۲ج ريرج نبا هجرخأو «هب

 :ىلاعت هلوق

 .۱۱ ةيآلا € بلال 0 وو

e Eتعمس  

 هل نوكي انم لجرلا ناك :لاق كاحضلا نب ةريبج يبأ نع ثدحي يبعشلا

 :ةيآلا هذه 00 :لاق هركي نأ رع اهضعبب ىعديف ةثالثلاو نامسالا

 .هوحن كاحضلا نب ة

 . يراصنألا كاحضلا نب تباث وخأ وه كاحضلا نب و دل

 1 مقر هجام نباو 446ص .4ج دواد وبآ هجرخآ ثیدحلا

 عمجم يف يمثيهلا لاق ۰۹ص ٤ج هتمومع نع. ةريبج يبأ نع دمحأو

 هج دمحآ ًاضيأ هرکذو ؛حیحصلا لاجر هلاجر : ۱۱۱ص ۷ج دئاوزلا

 نابح نباو ۰۱۲۱ص درفملا بدالا يف يراخبلاو < هرعت نع ۳۸۰ص

 يفو ملسم طرش ىلع حيحص را يف لاقو ۲۸۲ص ٤ج و ۳٩2ص

 . نیعضوملا ىف یبهذلا هيلع تكسو دانسالا حيحص : يناثلا

 :هیننت

 لاق :ربلادبع نبا هعبتو دمحآ وبأ لاق هتبحص يف فلتخم ةريبج وبآ

 ال :متاح ي ىبأ نبا لاقو ءهل ةبحص ال :مهضعب لاقو «ةبحص هل :مهضعب

 يف يراخبلا هثیدح جرخآ : تلق :ةباصإلا يف ظفاحلا لاق تبحص هل ملعأ

 کذ مث يذمرتلا هنسخو «مکاحلا هححصو «ننسلا باحصأو «درفملا بدألا
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 نيذلا ءالؤه هبنل ًایعبات ناك ول ذإ هتبحص توبث رهاظلا :لوقأ .ثیدحلا اذه
 دق هنأ ىلع ملعي ال نم ىلع ةجح ملع نمو «لسرم هنأ هثیدح اوجرخآ

 نع ۳۸۰ص هجو "9ص ٤ج دمحأ دنسم يف امك ثيدحلا اذه یور

 .ثيدحلا .نابقل وأ بقل هل الا انم دحأ سيلو هدي يبنلا مدق هل ؟"ةمومع

 ثيدحلا تبثف ؛حیحصلا لاجر هلاجر :۱۱۱ص ۷ج يمنيهل لاق

 . هلل دمحلاو

 :رخآ هيبنت
 ةريبج يبأ نع يبعشلا يركسعلا دمحأ يبأ نع بيذهتلا بيذهت يف

 لر

O Oke: OK 

 .هل ةمومعو هيبأ نع يدحاولل لوزتلا بابسآ ينو ۱(



 ۳۳۹ رمقلا روس

 4 اب

 لا هوش

ES 

 ا نقلا زو

 رمعم نع قازرلادبع نع ديمح نب دبع انثدح :۱۹۱ص ٤ج يذمرتلا

 ةكمب رمقلا قشناف : ةيآ هل يبتلا ةكم لهأ لاس :لاق سنأ نع ةداتق نع

 رعي :هلوق ىلإ 4( دكا نو ام بقا :تلزنف نيترم
 , مب ۶
 .حيحص نسح ثيدح اذه . .بهاذ يأ رس

 ٤ج ملسمو ۱۳۱ص ج يراخبلا نيحيحصلا يف هلصأ ثيدحلا

 .تايآلا لوزنب حيرصتلا امهدنع سيل نكل ۹۹٠۲ص

 يف مكاحلاو 86 ص ۲۷ج يربطلاو ۱۹۹ص ۳ج دمحأ هجرخأ كلذكو

 ‹يبهذلا هيلع تكسو «نیخیشلا طرش یلع لاقو ۰۷۱ص ۲ج هكردتسم

 .ها .هوحن دوعسم نبا ثيدح نم نيباتكلا يف هلصأو :لاقو

 .كلذ نايب كيلإو ذاش لوزنلا ببس ركذ نأ لصاحلاف

 يف ديمح نب دبع هاور دقو ةيآلا لوزن ركذ عم : يذمرتلا هاور ثيدحلا

 د ما مان ار تكف

 يذلا ءأذاش ربتعي ةيآلا لوزن ركذ نكل ةحصلا ثيدحلا اذه رهاظو
 .فلاخ هنأل رمعم هيف ذش

 ؟59١ص ٤ج ملسمو "1١ص ۸ج يراخبلا دنع جاجحلا نب ةبعش

 هدئسم يف يسلايطلا دواد ىبأو ۲۷۸ و ۲۷ص ٣ج هدنسم ىف دمحأو

 نیاو ۲۲ص اجو ۳۰۷ و ۳۰۰ص 2 هدنسم يف یلعی يبأو 756 ص



 رمقلا ةروس ۱۳۰
 ی ی ی اکیا ج

 ۱۸۲ص ۲ج راثآلا لكشم يف يواحطلاو ۰۸4ص ۲۷ج هريسفت يف ريرج

 ۷۹4ص ٤ج ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش يف يئاكلاللاو

 .٤٤ص ۲ج ةوبنلا لئالد يف يقهيبلاو

 ۱۷٩ص ۸ج و ۱۸۲ص الج يراخبلا دنع ةبورع يبأ نب دیعسو

 286 ص ۲۷ج نايبلا عماج يف ريرج نباو ۲۲۰ص ٣ج هدنسم يف دمحأو

 ۷۹۵ص ٤ج ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش يف يئاكلاللاو

 دنع يوحنلا نمحرلادبع نب نابيشو 4۲ص ۲ج ةوبنلا لئالد يف يقهيبلاو
 يف دمحأو ۰۲۱۵۹ص ٤ج ملسمو ۰۱۷ص ۸ج هحيحص يف يراخبلا
 لئالد يف يقهيبلاو 57 5 ص 8 هدنسم ىف ىلعي يبأو ۲۰۷ص ٣ج هدنسم

 .4۱ص ۲ج ةوبنلا

 .ةيآلا لوزن رکذ نودب سنأ نع ةداتق نع هوور مهلك

 ةيآلا لوزن ركذ نودب ةداتق نع هاور دق ًارمعم نأ اذه ىلع ةدايزو
 يف مكاحلاو ١16 ص ۳ج هدنسم ىف دمحأو ۲ ۱۹۹ص ٤ج ملسم يف كلذو

 .؟۲ ص ۲ج ةوبنلا لئالد یف يقهيبلاو ۷۲٤ص ۲ج هكردتسم

 .ملعأ هللاو ءذاش ةيآلا لوزن ركذ نأ لصاحلاف

 ريبكلا يف يناربطلا هاور سابع نبا ثيدح لوزنلا بیس يف دمتعملاو

 دمحم انث رازبلا ورمع نب دمحأ انثدح :لاقف ۱۱۹4۲ مقر ۲۵۰ص ١١ج

 نع رانید نب ورمع نع جیرج نبا انث ءرکب نب دمحم انث يعطقلا یبحی نب
 :لاقف ي هللا لوسر دهع ىلع رمقلا فسك :لاق سابع نبا نع ةمركع

 رخي :هلوق ىلإ 409 ملا مو هال برف :تلزنف ءرمقلا رحس
 لاقو ۱۳۳ص ج روثنملا ردلا يف امك هيودرم نبا ًاضيأ هجرخاو © ریس

 نع كلام نب كارع قيرط نم ءاج دقو ةيادبلا يف امك ديج هدنس :ريثك نبا
 الج هحيحبص يف يراخبلا هاور « سابع نبا نع ةبقع نب هللادبع نب هللاديبع

 ۲۷ج هريسفت يف ريرج نباو ۹٣۲۱ص ٤ج ملسمو ۱۷٦ص ۸ج و ۱۸۳ص

 ۷۹۲ص ٤ج ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش يف يئاكلاللاو ٩۸ص

 ۳۹۹ و "58ص ١ج ةوبنلا لئالد يف ميعن وبأو ۷۲ ص ۲ج مکاحلاو



 ۲۳۱ رمقلا ةروس

 .4؟؟ص ۲ج ةوبنلا لئالد يف يقهيبلاو

 .دوعسم نبأ ثيدح نم ةيآلا هذه لوزن بابسأ ًاضيأ ءاجو

 نب دمحم انث يربنعلا ايركز وبأ انربخأ :ىلاعت هللا همحر مكاحلا لاق

 :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب :هللادبع نع رمعم يبأ نع دهاجم نع حيجن

 يبأ يلع هقش هب يبنلا جرخم لبق ةكمب نيترم نيقشب افشنم رمقلا تیأر

 َقَناو ُةَعاّملا رفا :تلزنف رمقلا رحس :اولاقف ءادیوسلا ىلع هقشو سیبق
 بارتقا نع مکتربخآ يذلا ناف ًاقشنم رمقلا متیآر امك لوقی 49 رم
 تکسو . هاجرخی ملو نیخیشلا طرش یلع حیحص ثیدح اذه . قح ةعاسلا

 . لئالدلا يف يقهيبلا هاور ثیدحلاو مکاحلا لاق امك وه : تلق یبهذلا هيلع

 . هب مکاحلا نع

 ۸ج هحيحص يف يراخبلا هاور ةيآلا لوزن رکذ نودب ثیدحلاو

 ۰۳۹۸ص هج يذمرتلاو ۰8۷ص اج یربکلا يف يئاسنلاو « ۱۷٦ص

 وبأو ۰۱۸۹/۲ هدنسم ىف ىئاسنلاو ۳۲۸ص هريسفت يف ةنييع نب نايفسو

 ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش يف يئاكلاللاو ۳۷۸ص ۸ج هدنسم يف ىلعي

 نع مهلك ۱۷۸ص ۲ج راثآلا لكشم يف يواحطلاو ۰۷۹۳ص ٤ج ةعامجلاو
 .دوعسم نب هللادبع نع رمعم يبأ نع دهاجم نع حيجن يبأ نبا قيرط

 هاور هللا دبع نع رمعم يبأ نع ميهاربإ نع شمعألا قيرط نم ءاجو

 و 44۷ص ١ج هدنسم يف دمحأو ۰۱۷ص ۸ج و ۱۸۳ص ۷ج يراخبلا

 ریرج نباو 4۷ص اج ىربكلا ىف ىئاسنلاو ۳۹۷ص ج يذمرتلاو 165

 ۷۹۶ص ٤ج يئاكلاللاو ۱۸۸ص ۲ج هدنسم يف يشاشلاو ٥۰۸ص 77ج

 1۲۰ص ۱4ج ناسحالا ىف امك نابح نباو ۱۷۸ص ۲ج يراحطلاو

 ۰۷۷و ٤۷ص 1 ريبكلا يف يناربطلاو

 دمحأ هاور هللادبع نع دوسألا نع میهاربا نع كامس قیرط نم ءاجو
 ۰۳۷ص يسلايطلاو ٥۸ص ٣۲ج ريرج نباو ۱۳ص اج هدئتسم يف

 نب نسحلا انثدح هللا همحر لاق .يربطلا دنع ةيآلا لوزن حیرصت ءاجو



 رمقلا ةروس فض

 نع ةريغملا نع ةناوع وبأ انث :لاق دامح نب ىيحي انث :لاق يسدقملا ىيحي

 دهع ىلع رمقلا قشنا :لاق هلادبع نع قورسم نع یحضلا يبأ
 راّمسلا اولسف مكرحس ةشبك يبأ نب رحس اذه :شيرق تلاقف يب هللا لوسر

 ةعاَسلا رفا :یلاعتو كرابت هللا لزنأف هانيأر دق معن :اولاقف مهولأسف

 . 49 زتتن نشأ
 يبأ قيرط نم ثيدحلاو .ةمجرت هل تدجو ام ىيحي نب نسحلا

 يراخبلا هاور دق تیالا هلوزن ركذ نودب هللادبع نع قورسم نع ىحضلا

 يواحطلاو ۷۹4ص 4ج يئاكلاللاو ۳۸ص يسلايطلاو ۱۸۳ص ۷ج ًاقيلعت
 .ملعأ هللاو ؛۳ص ۲ج لئالدلا يف يقهيبلاو ۱۷۷ص ۲ج راثالا لكشم يف

 : یلاعت هلوق

 مو م هل e میم میم مو م ع f q4 glek دلع

 تفلح ءى لک اَنإ ول رس سم اود مھھوجو لع رالآ ىف وحش میک
 4٩. ۰6۸ ناتيآلا 469 رَ

 :الاق بيرك وبأو ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح ۲۰4ص ١١ج ملسم

 رفعج نب دابع نب دمحم نع ليعامسإ نب دايز نع نايفس نع عيكو انثدح .
 نومصاخي شيرق اوكرشم ءاج :لاق ةزيره يبأ نع يموزخملا
 سم فرد عههوجت لع الا يف وحش مي :تلزنف ردقلا يف ه6 هللا لوسر

 يف لاقو ۱۹۱ص ٤ج ۰۲۰ ٤ص ۳ج يذمرتلا هجرخآ ثيدحلا

 و ٤٤٤ص ۲ج دمحأو ۸۳ مقر هجام نباو «حيحص نسح :نیعضوملا
 ١١٠ص اج ناميإلا بعش يف يقهيبلاو ۱۱۰ص ۲۷ج ريرج نباو ال"
 انثدح :لاقف ًادهاش هل ركذو ۱۹ص ؟"دابعلا لاعفأ قلخ يف .يراخبلاو '

 لاقو «فيعض هنإ نيعم نبا لاق دقو يموزخملا دايز نب ليعامسإ قيرط نم مهلك هوور (۰

 لاقو ءهثيدح بتكي : متاح وبأ لاقو .«فورعم ةكم لهآ نم لجر» : ينيدملا نب يلع

 دافتسی ةمئالا ءالؤه مالک عومجم نمف «بیذهتلا بیذهت .ها .سأب هب سیل :يئاسنلا

 . .ملعآ لاو «ترکذ يتلا دهاوشلاب ثیدحلا یوقتی نکل نسحلا نم لزنآ هثیدح نآ -



 ۳۳۳ رمقلا خروس

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع انث ثراحلا نب سنوي انث فسوي نب دمحم

 لما يف 47 سر لک ىف تير 1> :ةبآلا هذه تلزن :لاق هدج
 سنأ نب ذاعمو سابع نبا نع يوريو :هللا همحر يراخبلا لاق مث «ردقلا
 ةرارز ثيدح نم ۳۱۹ص ٥ج ريبكلا يف يناربطلا هجرخأو .مهنع هللا يضر
 . مهبم ةرارز نبا هدنس يفو بوسم ريغ
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 ةعقاولا ةروس ۳۳۶

 8 الاش 11 ©

 : ىلاعت هلوق

 ۱ .۸۲ ةيآلا 429 بيكن تأ كدر لعجَ»

 رضنلا انثدح ؛يربنعلا ميظعلادبع نب سابع انثدح :١5ص ۲ج ملسم
 نبا ينثدح :لاق «ليمز وبأ انثدح «رامع نبا وهو ةمركع انثدح «دمحم نب

 ركاش سانلا نم حبصأ» : و يبنلا دهع ىلع سانلا رطم :لاق «سابع

 اذكو اذك ءون قدص دقل : :مهضعب ِِ 000 هذه :اولاق «رفاک مهنمو

 :غلب ىتح 49 جن عقومب مسف يي :ةيآلا هذه 0

 6 یک کل زر هل
 .ءاونالا يف هلوق يف لزن اذه عیمج نأ .دارم سيل حالصلا

 هلوق كلذ يف لزانلا امناو «كلذ ىبأي هریسفتو كلذ يف رمألا ناف

 نكلو كلذ ريغ يف لزن يقابلاو .29(4 دمت حل مکرر َنوُلمَْيَول :یلاعت
 ورمع وبأ خيشلا لاق .كلذ راف ركذف لوزنلا تقو يف اعمتجا

 سابع نبا نع تاياورلا ضعب يف نأ اذه ىلع لدي اممو :هللا همحر

 رخآ اذه .بسحف ريسيلا ردقلا اذه ىلع راصتقالا كلذ يف امهنع هللا يضر



 ۳۳۵ ةلداجملا ةروس

2 
 ۱8 ها رو

 نب میمت نع شمعألا انث ةيواعم وبأ انث : 8ص ج دنسملا يف دمحآ
 دقل تاوصألا هعمس عسو يذلا هلل دمحلا :تلاق ةشئاع نع ةورع نع ةملس

 لوقت ام عمسأ ام تيبلا ةيحان يف انأو هملكت ول يبنلا ىلإ ةلداجملا تءاج
 رخآ ىلإ 4 اهجنز يف كم ىلا لوق هلآ َحيَس ذَتد :لجو زع هللا لزنأف

 .ةيآلا

 5ج يئاسنلاو «147ص ۷٠ج ًاقيلعت يراخبلا هجرخأ ثيدحلا

 و ص ۲۸ج ريرج نباو ۱۳۳ مفرز ۱A۸ مقر هجام نباو ۱۳۷ص

 .يبهذلا هيلع تكسو دانسالا حیحص :لاقو 4۸۱ص ۲ج مکاحلاو 1٠ص

 ۱ : یلاعت هلوق

 .۸ ةيآلا € هَ هب كي را اب. وح واجب الو

 بئاسلا نب ءاطع نع دامح انث دمصلادبع انثدح :۱۷۰ص ۲ج دمحآ

 ماس : و هللا لوسرل نولوقی اوناک دوهبلا نأ ورمع نب هللادبع نع هيبأ نع
 :ةيآلا هذه تلزنف «لوقن امب هللا انبذعی الول « مهسفنأ يف نولوقي م «كيلع
 .ةيالا رخآ ىلإ « هلأ هب کی ر انب وح کوب الوو

 يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاور : ۱۲۲ص ۷ج يمثيهلا لاق ثيدحلا

 .ةحصلا ةلاح يف بئاسلا نب ءاطع نم عمس ًادامح نأل لیج هدانسإو

 بأ انثدح بيرك وبأ انثدح. : ۷٤۱ص 4١ج هللا همحر ملسم مامإلا لاق



 ةداجملا ةروس ۲۷۱۳۹

 ه5 يبنلا یتآ :تلاق ةشئاع نع قورسم نع ملسم نع شمعالا نع ةيواعم

 تلاق ««مکیلعو» :لاق .مساقلا ابآ اي كيلع ماسلا :اولاقف دوهيلا نم سانآ

 ال ةشئاع اي» : ب هللا لوسر لاقف «ماذلاو ماسلا مکیلع لب :تلق :ةشئاع

 مهیلع تددر دق سيلوأ» :لاقف ؟اولاق ام تعمس ام :تلاق ««ةشحاف ينوكت
 .«مکیلعو :تلق ؟اولاق يذلا

 اذهب شمعالا انثدح دیبع نب ىلعي انربخآ ميهاربإ نب قاحسإ انئدح

 هم» : هک هللا لوسر لاقف مهتبسف ةشئاع مهب تنطفف :لاق هنأ ريغ دانسإلا

 :لجو زع هللا لزنأف دازو .«شحفتلاو شحفلا بحي ال هللا ناف ةشئاع اي
 .ةيآلا رخآ ىلإ « هلأ هب كيب زا امي ويح كوماج الو

 رك امب وح كَوُماَج اًدِإَو» 0 هذه تلزنف :هثيدح يف ريمن نبا لاقف «هيفو
 .غرف ىتح ¢ 2 هب كيب

 ٠ :یلاعت هلوق ۱

 ۱ .۱6 ةيآلا 4 دونی مهو ب بِذَكْلا ىع نوفل

 نب كامس نع ةبعش انث رفعج نب دمحم انث :۲4۰ص ١ج دمحأ

 لخدي» : هللا لوسر لاق .:لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع برح
 قرزأ لجر لخدف : لاق ء؛ناطيش ينيعب وأ ناطيش نيعب رظني لجر مکیلع

 «فلحی لعجو : لاق ءاذه وحن وأ يتتمتش وأ يتتيبس مداع دمحم اي :لاقف

 « دونی مهر بذکلا لع فلو :ةلداجملا 0 ةبآلا هذه تلزنو :لاق
 . ىرخألا ةيآلاو

 عمجم يف يمثيهلا لاق ۳۵۰ص ۰۲۷ص هداعآ ًاضيأ ثيدحلا

 نأ هيف نأ الإ ,حیحصلا لاجر عيمجلا لاجرو رازبلاو دا اوز :دئاوزلآ

 يف اذکو ««كبحاصو تنأ ينمتشت مالع» :هل لاق يذلا وه هللا لوسر

 ۰4۸۲ ص ۲ج كردتسملا يف مکاحلا هجرخأو 2757ض و ۳۵۰ص دنسملا



 ۳۳ ةلداجملا ةروس

 ۲۸ج ریرج نیاو «هاجرخی ملو ملسم طرش یلع حیحص ثيدح اذه :لاقو

 . ۲۹ص

 ىلإ ۳۸۶ص ۲ج يناكوشلا هازعو ۰۱۸۵ص ٠٠ج ريرج نبا هجرخأو
 :لاق هنأ الإ هوحن سابع نبا ثيدح نم هيودرم نباو خيشلا يبأو يناربطلا

 امان «ةبوتلا ةروس يف يتلا ةيالا رخآ ىلإ ( أولا 6 لإ توُِلخَيتل :تلزنو
 نب كامس هيف برطضا نوكي نأ امإو ءدحاو ببس يف ًاعم اتلزن انوكت نأ
 ةيآ نوكو «ملعأ هللاو ءهربك دعب اميس ال ثيدحلا برطضم هنإف «برح
 يف امك ًاميدق هنم عمس دقو ةبعش هنع يوارلا نأل :تبثأ تلزن يتلا ةلداجملا

 .بيذهتلا بيذهت
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 رشحلا ةروس ۲۳۳۸

 نب دیعس انثدح میحرلادبع نب دمحم انثدح :۲۵۳ص ۱۰ج يراخبلا
 نبال تلق :لاق ريبج نب ديعس نع رشب وبأ انربخآ میشه انثدح ناميلس

 ىتح مهنمو «لزنت تلاز ام ةحضافلا يه ةبوتلا :لاق .ةبوتلا ةروس :سابع
 :لاق لافنألا ةروس :تلق :لاق ءاهيف ركذ الإ مهنم ًادحأ قبت مل اهنأ اونظ
 . ریضنلا ينب :ب يف تلزن :لاق «رشحلا ة هروس : تلق : لاق .ردب يف تلزن

 .156١©ص ۱۸ج ملسم هجرخآ ثيدحلا

 دمحم نب هللادبع 4 ينربخأ 0 ۲ج هللا همحر بری لاق

 دولي ا لاب ماحس ماو

 ىلع دوهيلا نم ةفئاط مهو ريضنلا ينب ةوزغ تناك :تلاق اهنع هللا يضر

 مهرصاحف ةنيدملا ةيحانب مهلخنو مهلزنم ناكو ردب ةعقو نم رهشأ ةتس سأر
 SNS E و

 ف تر :مهیف هللا لزنأف حالسلا ينعي ةقلحلا الإ لاومألاو ةعتمألا

 ل ی نأ رشت ام ام تل لّوأل» :هلوق ىلإ 4 لاو وَ
 مل طبس نم 5-5 ماشلا ىلإ مهالجأن ءالجلا ىلع مهحلاص ىتح ي يبنلا

 مهبذعل كلذ الولو كلذ مهيلع بتك دق هللا ناكو ءالخ اميف ءالج مهبصي

 كلذ مهؤالج ناكف 4 تل لّوأل» :هلوق امأو يبسلاو لتقلاب ايندلا يف

 .ماشلا ىلإ ايندلا يف رشح لوآ



 ۲۳۳۹ رشحلا ةروس
 | کیت تست سس تست ی یی ی

 .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 امهطرش ىلع سيل هنكلو حيحص ثيدحلاو هللا همحر مكاحلا لاق اذك
 .روث نب دمحمو كرابملا ني ديزل اجرخي مل امهنأل

 .٤٤٤ص ۲ج ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا هجرخأ ثيدحلاو

 :ىلاعت هلوق

 ۵ 2 4 هل نر نا ما شفت رب تر اه

 يهو 5 :ريضنلا ينب I ۳۳۹ هللا 1 قرح :لاق هلل يضر

 . نا ندای اهلوصأ لع هیأت ا اوست وأ ةي نی معلق ام :تلزنف ةريوبلا

 68۰ ص نت ست مت 00 باتك يف ًاضيأ 0 ثيدحلا

 15ج ا و ۳۶۲ص ۲ج دنواد وبأو < («حيحض نسح ثيدح

 8 ةوننلا لئالد يف يقهيبلاو 2” ٤ص: ۲۸ج ریرج نياو °14 و ۱۳۳ص

 . ۵۲ص

 دمحم نب لا انئدح : ١۱۹ص ٩ج هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نب ديعس نع ةرمع يبأ نب بيبح ان ثايغ نب صفح ان نافع ان ينارفعزلا

 0 :لجو زع هللا لوق يف سابع نبا نع ريبج

 4 تینا یرخلو» :ةلخنلا :ةنيللا :لاق 4 اهل ع ةا اهوسڪر

 I : لاق مهنوصح نم مهولزتتسا : لاق

 . انل له و هللا لوسر نلأسنلف ًاضعب انكرتو ًاضعب انعطق دق :نوملسملا لاقف

 رتنطف ام SS اتعطق اميف

 .ةيآلا < اًهِلوُصَأ لَ دعيت امشب وأ ةي ن

yy 

 نع هيف ركذي ملو ًالسرم ريبج نب ديعس نع ةرمع يبأ نب بيبح نع ثايغ
 سابع نبا .



 رشحلا ةروس ۰ رے ۳۶۰

 صفح نع ةيواعم نب ناورم نع نمحرلادبع نب هلادبع كلذب ينثدح

 6 يبنلا نع ريبج نب ديعس نع ةرمع يبأ نب بيبح نع ثايغ نب
 ۱ ۳ . السرم

 انأ :هللا همحر . لاقف ريسفتلا نم ۲۲۷ص اج يئاسنلا ا ۳
 .هب ثايغ نب صفح ان نافع نع دمحم نب نسحلا

 نع دحاولادبع نع ثيدحلا اذهب انثدح نافع ناك هرخآ يف لاقو

 ی تک تا

 . هیودرم نباو

 : یلاعت هلوف
 ٩. ةيآلا € ةَماَصَع م 56 زار نیش 4 لع دیریژو

 ليضف نع دواد نب هللادبع انثدح ددسم انئدح ۰ ص ۸ج يراخبلا

 یتآ ًالجر نأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع مزاح ي ىبأ نع ناوزغ نب

 وسما : هلك هللا ل ر لاقف املا الإ انعم ام :نلقف ءهئاسن ىلإ ثعبف 96 ىبنلا

 ىلإ هب قلطناف ءانأ :راصنألا نم لجر لاقف .«اذه فيضي وأ مضي نم

 توق اندنع ام :تلاقف .5 هللا لوسر فيض يمركأ :لاقف «هنآرما

 اودارآ اذإ كنايبص يمونو «كجارس يحبصأو كماعط يئيه :لاقف
 اهنأك تماق مث اهنایبص تمونو ءاهجارس تحبصأو ءاهماعط تأیهف ۶

 املف «نييواط اتابف «نالكأي امهنأک هنايري العجف .هتافطأف اهجارس 1
 نم بجم رآ ةليللا ا باما :لاقف ي هللا لوسر ىلإ ادغ حبصأ

 قوي سو ةصاصح می نك وک مشا كل تا :هللا لزنأف او
 .4 هری مش دیش
 ٤ج ملسم ابار ۲۹۱ص ۱۰ ج ريسفتلا 0و هركذ تحل

 ۰1۳ص ۲۸ج ريرج نباو ۳ ٤ج يذمرتلا هجرخأو ۰۱۳ و ۱۲ص

 حیحص :لاقو ۱۳۰ص ٤ج مکاحلاو ۰۲۵۸ص درفملا بدالا يف يراخبلاو

 .هاجرخأ دق امهنآ یرت تنأو :لاق اذک هاجرخی ملو ملسم طرش ىلع



 4١" ةنحتمملا ةروس

 زد

 ناذمهب يضاقلا نسحلا نب نمحرلادبع ينربخأ : 4۸۵ص ۲ج مكاحلا

 یی :لجو زع هلوق يف امهنع هللا يضر سابع نبا نع دهاجم نع حيجن
 يف لزن 4 بِي َنوُنَمَعَت امي هلو :هلوق ىلإ « ودع دین ال اما لا

 :هلوقو .مهنورذحي شيرق رافك ىلإ هعم نمو ةعتلب يبأ نب بطاح ةبتاكم

 اورفغتسيف هيبأل ميهاربإ رافغتساب اوسأتي نأ اوهن 4 دل هيا لوق الإ
 مهیدیاب انبذعت ال « ًاورتک َنََِل ةت اعم ال ر :ىلاعت هلوقو .نيكرشملل
 اذه .مهباصأ ام قحلا ىلع ءالؤه ناك ول :نولوقيف «كدنع نم باذعب الو

 .يبهذلا هيلع تكسو هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع “حيحص ثيدح

 .يراخبلا طرش ىلع وهف ملسم لاجر نم سيل سايإ يبأ نب مدآو

 ١٠ج حتفلا يف ظفاحلا نأل «نيخيشلا دنع يلع ثيدح نع تضرعأ دقو
 ملسم هجرخأو ةجردم ةدايزلا هذه نأ ىلع قايسلا نيب دقو) :لاق ۲۱۰ ص

 .(نایفس لوق نم ةيآلا ةوالت نأ نيبو .نايفس نع هيوهار نب قاحسإ نع ًاضيأ

 اهركذو ةيآلا لوزن نكل «نيحيحصلا يف ةتباث ةصقلا نأ اذهب ملعف

 .نيعباتلا .عابتأ نم نايفس نأل ءلضعم

 نيسحلا نب ميهاربإ نم عامسلا ىعدا نسحلا نب نمحرلانبع نأل هفعض يل رهظ مث (1)

 .ريسفتلا دهاجم نم عمسي مل حيجن يبأ نبا كلذكو ليزيد نبا وهو



 ةنحتمملا ةروس ۳:۲

 يهو «نايفس قیرط نم لوزتلا رکذ ناف 4 هلأ نهن ال ةيآ اذكهو
 درفملا بدألا يف اذکو ۰۱۷ص ۱۳ج يراخبلا يف امك هلوق نم اضیا
 ریرج نباو ىلعي يبأو يسلايطلا دنع ىرخأ قيرط نم تءاجو ۰۲۳ص

 ام كلذل نازيملا يف امك فيعض وهو تباث نب بعصم اهيفو «مهریغو

 .۱۰ ةيآلا 4 شست نجدهم ُتكيؤنْلا مک كج نو ارم نا ای

 ليقع نع ثیللا انئدح «ریکب نب ییحی انئدح :۲4۰ص “ج يراخبلا

 نب روسملاو ناورم عمس هنأ ریبزلا نب ةورع ينربخآ :لاق باهش نبا نع
 بتاک امل :لاق ي هللا لوسر باحصأ نع ناربخی امهنع هللا يضر ةمرخم

 هنإ يک يبنلا ىلع ورمع نب ليهس طرتشا اميف ناك ذئموي ورمع نب ليهس
 .هنيبو اننیب تيلخو ءانيلإ هتددر الإ كنيد ىلع ناك نو دحأ انم كيتأي ال

 هبتاكف «كلذ الإ ليهس ىبأو ءهنم اوضعتماو كلذ نونموملا هركف
 هتأي ملو ءوومع نب ليهس هيبأ ىلإ لدنج ابآ ذنموی درف كلذ ىلع ولت ينلا

 تانمؤملا ءاجو .ًاملسم ناك نإو ةدملا كلت يف هدر الإ لاجرلا نم دحأ

 ىلإ جرخ نمم طيعم ي يبأ نب ةبقع تنب موثلك مأ تناكو تارجاهم
 اهعجري نأ ك5 يبنلا نولأسي اهلهأ ءاجف قتاع يهو ذئموي 2و هللا 2

 تريم تنم مک اإ :نهيف هللا لزنأ امل مهيلإ اهعجري ملف ٠

a BEنك لی ارج :هلوق ىلإ € و و  >. 
 : ةيآلا هذهب نهنحتمي ناك ل هلل لوسر نأ ةشئاع ينتربخأف :ةورع لاق

 14 مدحت روع ىلإ 4 موت ترنم تم ماج اذ أنما لا ای

 اهل لاق نهنم طرشلا اذهب رقأ نمف :ةشئاع تلاق ةورع لاق
 ةأرما دي هدي تسم ام لاو «هب اهملكي ًامالك «كتعیاب دق» : لَو هللا لوسر

 0 الإ نهعياب امو ةعيابملا يف

 )١( ع : فحصملا يفو اذك 4.



 ۲:۳ ۱ ملا ةر

 يذلا ثيدحلا ةلمج ىف ءزجلا اذه نم ۲۷ص ًاضيأ هداعأ ثيدحلا

 ؛ليوطلا ثيدحلا ةلمج يف ۳۳۱ص 4ج دمحأو «حتفلا ةروس يف مدقت دق

 هدنسو ۰۸۴ص ۳ج خيراتلا يف ريرج نباو ۰۳۰ص هج قازرلادبعو

 ۰۷۱ص ۲۸ج و ۱۰۰ص ؟5ج ريسفتلا يفو ۰۸۰ص
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 فصلا ةروس ۲۳۹4

 ییحی نع يعازوالا نع ریثک نب دمحم انربخأ :۲۰۰ص ۲ج يمرادلا
 باحصأ نم رفن اندعق : لاق مالس نب هللادبع نع ةملس يبآ نع ريثك يبآ نب
 ىلاعت هللا ىلإ بحأ لامعألا يأ ملعن ول :انلقف ءانركاذتف ه6 هللا لوسر
 ملا وهو ضرألا ىف امو توس ىف ام هلي حبس :هللا لزنأف ءاهانلمعل
 دنع اتقم ڪک © توثعنت ٩ ام ےولوفت مل اوما نیلا امك ©9 ميل
 انيلع اهأرقف :هثادبع لاق ءاهمتخ ىتح € تروم ال ام اوت نأ هلأ
 لاق «مالس نبا انيلع اهأرقف :ةملس وبأ لاق ءاهمتخ ىتح هک هللا لوسر
 «يعازوالا انيلع اهأرقو «ىيحي انيلع اهأرقو «ةملس وبأ انيلع اهأرق :ىيحي
 .دمحم انيلع اهأرقو

 ام نيبو ۱۹۹ص ٤ج يذمرتلاو 4۵۲ص هج دمحأ هجرخأ ثيدحلا
 «نآمظلا دراوم نم ۳۸۴ص نابح نباو «يعاز والا ىلع فالتخالا نم هيف
 حیحص : عضاوم ةثالثلا يف لاقو ۰4۸۷ص و ۲۲۹ص 54ص ۲ج مكاحلاو

 عضوملا يف نيبو يبهذلا هيلع تكسو «هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع
 ١٠ج حتفلا يف ظفاحلا لاقو ءيعازوألا ىلع فالتخالا نم هيف ام لوألا
 هلوأ يف ركذ ثيدح يف ًالسلسم ةروسلا هذه عامس انل عقو دقو :756ص
 ديزم عم هلثم تالسلسملا يف عقو نإ لَك .حيحص هدانسإو ءاهلوزن بیس
 .تالسلسملا حصأ هنإ :ركفلا ةبخن حرش يف لاقو .ها .هولع



 EL ةعمجلا ةروس

 نع ةدئاز انثدح :لاق ورمع نب ةيواعم انثدح :!له ص ۴ج يراخبلا

 نحن امنيب :لاق هللادبع نب رباج انثدح :لاق دعجلا يبأ نب ملاس نع نيصح

 يقب ام ىتح اهيلإ اوتفتلاف ءًاماعط لمحت ريع تلبقأ ذإ ك6 يبنلا عم يلصن

 وأ هر زر اًدإَو# :ةيآلا هذه تلزنف الجر رشع انثا الإ هو يبنلا عم

 .< انيكك رنو ابر اونا رك
 ملسمو ۰۲۹۸ص ۱۰ج و ۰۲۰ص و ۲۰۰ص هج هجرخآ ثیدحلا

 نسح ثیدح اذه :لاقو ۲۰ «٠ ص ٤ج يذمرتلاو 56١ و ١6١ص اج

 ۰.۱۰۵ و ۱۰ص ۲۸ج ریرج نباو ۰۳۷۰ ص ٣ج دمحأو « حيحص

 هحيحص يف ةناوع وبأو حيحصلا لاجر هلاجر دنسب يربطلا جرخأ دقو

 ناك :لاق هللادبع نب رباج نع :۷1ص اج حتفلا يف ظفاحلا هلاق امك

 ريمازملاب يراوجلا برضت اوحکن اذإ اوناك مهنأ حتفلا يفو ريرج نبا ريسفت يف اذكه )١(
 ج روثنملا ردلا يفو .ةيآلا هذه تلزنف ًامئاق هللا لوسر نوعديو مهيلإ سانلا دتشيف
 هلهأ بعل حاكن ناك اذإف ةعمجلا موي سانلا بطخي ناك و يبنلا نأ ۲۲۱ص
 ءاحطبلا تتاكو :لاق بلج ءاحطبلاب تلزن اذإو دجسملا ىلع وهللاب اورمو اوفزعو

 لبإلاو ليخلا اوبلج اذإ بارعألا تناكو دقرغلا عيقب يلي يذلا دجسملا ءانفب ًاسلجم
 وهلل اوماق لكلا دعقي نم كلذ عمس اذإف ءاحطبلا اولزن بارعألا عئاضبو منغلاو
 اون زآ هر وار اتو :لاقف هي هيبنل نينمؤملا هللا بتاعف ًامئاق هوكرتو ةراجتلاو
 ةحضاو ريغ يربطلا ةرابع نأل روثنملا ردلا نم هتلقن امنإو .« انب وتو الإ اوضفنأ
 1 .نيببسلا نيب عمجلا هيف نألو



 ةعمجلا ةروس ۳:۹

 ًامئاق كي يبنلا نوكرتيو «ریمازملاو ربكلاب نورمي اوناك اوحكن اذإ يراوجلا

 . ایل اونا ل وأ هر زر ادو :هللا لزنأف «نوضفنيو ربنملا ىلع
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 قذو ۱ ۱ نوقفانملا ةروس

SIE ACES 7 

 ییتفابلاووش را 0 3

 نع ليئارسإ انثدح ءاجر نب هللادبع انثدح :۲5۹ص ۱۰ج يراخبلا

 يبآ نب هللادبع تعمسف ةازغ يف تنك :لاق مقرأ نب ديز نع قاحسإ يبأ

 نئلو «هلوح نم اوضفني ىتح هللا لوسر دنع نم ىلع اوقفنت ال :لوقي

 رمعل وأ يمعل كلذ تركذف «لذألا اهنم زعألا نجرخيل هدنع نم انعجر

 نب هللادبع ىلإ ي هللا لوسر لسرأف :هتثدحف يناعدف لَو يبنلل هركذف

 مه ينباصأف ءهقدصو كي هللا لوسر ينبذكف اولاق ام اوفلحف ءهباحصأو يبأ

 نأ ىلإ تدرأ ام :يمع يل لاقف تيبلا يف تسلجف .طق هلثم ينبصي مل

 “€ َنوُفِفتمْلا كاج %3 :ىلاعت هللا لزنأف «كتقمو 2 هللا لوسر كبذك

 .«ديز اي كقدص دق هللا نإ» :لاقف أرقف ولت يبنلا ىلإ ثعبف

 7١ج ملسم هجرخأو ۰۲۷۳ و ۲۷۲ و ۲۷۱ص ًاضيأ هركذ ثيدحلا

 مکاحلاو ۲۷۳ص ٤ج دمحأو هححصو ۲۰۰ص ٤ج يذمرتلاو ۰۱۲۰ص

 نباو «يبهذلا هيلع تكسو .حیحص :لاقو انه اه امم لوطأ ۰4۸۹ص ۲ج

 ۰۱۹ص ۲۸ج ریسفتلا يفو ۰56ص ۳ج خیراتلا يف ريرج

 وح لأ وشر دنع نم لع ارث ال وثب ی مم :یلاعت هلوق .
 .4 شم

 :لاق مكحلا نع ةبعش انثدح مدآ انثدح :۲۷۲ص ١٠ج يراخبلا

 هنع هللا يضر مقرأ نب ديز تعمس :لاق «يظرقلا بعك نب دمحم تعمس

 نئل :ًاضيأ لاقو «هللا لوسر دنع نم ىلع اوقفنت ال :يبأ نب هللادبع لاق امل



 نوقفانملا ةروس ۱ ۲:۸

 نب هللادبع فلحو «راصنالا ينمالف ي يبنلا هب تربخآ .قنیدملا ىلإ انعجر
 :لاقف كَ هللا لوسر يناعدف تمنف لزنملا ىلإ تعجرف «كلذ لاق ام يبأ
 .ةيآلا < افت ال لومي نر مه# :لزنو .«كقدص دق هللا نإ»

 نسح ثيدح اذه :لاقو ۲۰۱ص ٤ج يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 و ۱۹ص ۲۸ج ريرج نبا هجرخأو دمحآ ىلإ يروفكرابملا هازعو حيحص

 .مقرأ نب ديز نع ىليل يبأ نبا ثيدح نم ۱۱۳ص



 ۲:۹ نباغتلا ةروس

 :یلعت هلوت
 فسا نع طبقات کیک ني تب ا تا او

 ۰۱6 ةيآلا < شرت

 نب دمحم انثدح «ىيحي نب دمحم انثدح :۲۰۲ص ٤ج يذمرتلا

 سابع نبا نع ةمركع نع برح نب كامس انثدح «لیئارس) انئدح «فسوي
 مگرتزار كيور نی تإ اوتماء کیا ایا :ةبآلا هذه نع لجر هلأس

 اودارآو «ةكم لهأ نم اوملسأ لاجر ءالؤه :لاق 4 مي كأ دع

 اوتأي نأ مهوعدی نأ مهدالوأو مهجارزآ یباف لو يبنلا اوتأی نأ
 نیل يف اوهقف دق مهباحصأ اوأر يا لوسرلا اوتأ املف ي هللا لوسر

 مورا ن نم کب أونماء تيزلأ اًماي» : هللا لزنأف ؛مهوبقاعي نأ
 . ةيآ | 4 مه 1 هرم مس ]ید گیتار

 کک مكاحلاو ۰۱۲ص ۲۸ج ريرج نبا هجرخأ ثيدحلا

 اح ييا نباو 09 هيلع تكسو ؛هاجرخی 1 داتسإلا ته

 دا نع امن ةياورو 0 نع كامس 3 رودي ی

aفیعض ثيدحلاف . 



 ميرحتلا ةروس 56

 انثدح حابصلا نب دمحم نب نسحلا ينثدح : ۲۹۳ص ١1١ج يراخبلا

 :لوقي ريمع نب ديبع عمس هنأ ءاطع معز :لاق جيرج نبا نع جاجح

 ةنبا بنيز دنع ثكمي ناك ي ىبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع تَعِمَس
 اهیلع لخد انْیآ نأ ةصفحو انأ تيصاوتف ءًالسع اهدنع برشيو «شحج
 لخدف «ریفاخم تلكأ ریفاغم حير كنم دجأل ينإ :لقتلف ي هللا لوسر
 ةنبا بنيز دنع ًالسع تبرش ساب ال» :لاقف «كلذ هل تلاقف امهادحإ ىلع

 : ىلإ < كل هال ۲ مرمر 4 :تلزتفا ی ی و
 4 ارح يبرأ ضنب کا لا رس إو :ةصفحو ةشئاعل 4 ون وتو

 ل

 ل

 لاق مث ۳۸۰ص 4١ج ريسي نتملا يف ربيغت عم ًادنسم هداعأ ثيدحلا
 كلذب يربخت الف تفلح دقو هل دوعأ نلو) :ماشه نع ىسوم نب ميهاربإ
 لاقو ۰۳۸ص ۳ج دواد وبأو اله ص ١٠ج ملسم هجرخأو ء(ادحأ

 يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هجرخأو يرذنملا لاق :دوبعملا نوع بحاص

 و ۱۲۳ص ٦ج يئاسنلا يف وهو .ها .ًالوطمو ًاوصتخم هجام نباو يئاسنلاو

 ۳ج ةيلحلا يف ميعن وباو ٠ ۰۱ق الاصص ۸ج دعس نباو ۰۱۳ص ۱۷ج
 . ۲۷۱ص

 ميهاربإ ينربخأ :ريسفتلا نم ۲٤۲ص ۲ج ر يئاسنلا مامإلا لاق
 نأ سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح ان يبآ ان دمحم نم سنوی نب



 ١" ميرحتلا ةروس

 اهمرح یتح ةصفحو ةشئاع هب لزت ملف اهؤطي ةمأ هل تناك تلي هللا لوسر

 « بی تا ین كل هلآ لأ ام مر مل ی اا :لجو زع هللا لزنأف

 .ةيآلا رخآ ىلإ
 ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو ۳٩4ص ۲ج مكاحلا هجرخأ ثيدحلا

 .يبهذلا هيلع تكسو «هاجرخي ملو ملسم طرش

 ناك جلا سا رك ی ما :نمحرلادبع وبأ لاق

 لاق نكل «لامكلل ًاعبت يراخبلا ىلإ بيذهتلا بيذهت يف هل زمر دقو ملسم
 ها .هریغ يف الو حيحصلا يف ال هنع هتياور ىلع فقأ مل : يزملا

 ١١ج حیحص هدنس م نإ : يئاسنلا ىلإ هوزع لعب حتفلا يف ظفاحلا لاق

 .۲۹۲ص

 مر رل 1 7-5 :سابع نبا نع ٣۱۲ص ۷ج دئاوزلا عمجم يفو سنتا و رع

 «نیدانساب رازبلا اور ۰ .هتيرس يف هذه تلزن :لاق « كل هم لع ۳

 .ةقث وهو مدآ.نب ' ر «حیحصلا لاجر رازبلا لاجرو «يناريطلاو

 وبآ انربخآ ۰۳۰۰ ۰4۹ص ۱۱ج) ةراتخملا يف يسدقملا ءایضلا لاق

 هيلع ةءارق - يورهلا يضرحلا يقابلادبع نب رابجلادبع نب يقابلادبع دمحأ

 هللادبع نب دمحم نب.رمع عاجش وبأ مكربخأ :هل ليق - دادغبب عمسن نحنو

 نب دمحم نب دمحأ مساقلا وبأ انآ - عمست تنأو هيلع ةءارق - يماطسبلا

 نسحلا نب دمحم نب.دمحآ نب يلع مساقلا وبأ انأ «يليلخلا دمحم

 كلملادبع ةبالق وبأ انث «يشاشلا بيلك نب مثیهلا «ديعس وبأ انأ «يعازخلا

 بویآ نع «مزاح نب ريرج انك «ميهاربإ نب ملسم ا «يشاقرلا دمحم نب

 يئدحت ال :ةصفحل ب يبنلا لاق :لاق رمع نع رمع نبا نع «عقان نع

 :لاق ؟كل هللا لحأ ام مرحتأ :تلاقف «مارح يلع ميهاربإ مآ نو ءادحأ

 رظنا .ةنسح اهيلت يتلا قيرطلاو كورتم اهيف رازبلا دنع مدآ نب رشب اهيف يتلا قيرطلا )١(

 ۱ .(۷۱/۳) راتسالا فشک
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 ميرحتلا ةروس

 زع هللا لزنأف «ةشئاع تربخأ ىتح اهسفن اهبرقي ملف :لاق .«اهبرقأ ال هللاوف»
 ريغت ءىطخي قودص ةبالق وبأ .( کیم دل كل هلا ضف دق :لجو
 .بيرقت .ها .دادغب نكس امل هظفح

 هجرخي ملو حيحص دانسإ اذه : هدنسي هركذ دعب ريثك نبا ظفاحلا لاف

 يف يسدقملا ءایضلا ظفاحلا هراتخا دقو ءةتسلا بتکلا باحصأ نم دحآ

 يف تلزن ةيآلا نوكت نأ لمتحب :۲۸۳ص ٠٠ج حتفلا يف ظفاحلا لاق
 يناكوشلا لاقو .هتيراج هميرحتو لسعلا هميرحت ببسب يأ .ها .ًاعم نیبیسلا
 عمجلاو «ةيآلا لوزنل ناحيحص ناببس ناذهف :۲۵۲ص هج هریسفت يف
 امهيف لزن نآرقلا ناو «ةيرام ةصقو لسعلا ةصق :نيتصقلا عوقوب نكمم
 .هجاوزأ ضعب ىلإ ثيدحلا رسأ هنأ امهنم دحاو لك يفو ًاعيمج

 :ىلاعت هلوق

 .ه ةيآلا 4 کی اربح اب هلی نآ قلع نإ ہر یل
 سنوي نب رمع انثدح برح نب ریهز ينثدح :۸۲ص ١٠ج ملسم

 سابع نب هللادبع ينثدح ليمز يبأ كامس نع رامع نب ةمركع انثدح يفنحلا
 تلخد :لاق هؤاسن و هللا يبن لزتعا امل :لاق باطخلا نب رمع ينثدح
 فؤاسن هللا لوسر قلط نولوقيو ىصحلا نوتكني سانلا اذإف دجسملا
 :لاق .مويلا كلذ نملعأل :تلقف رمع لاق .باجحلاب نرمؤي نأ لبق كلذو
 يذؤت نأ كنأش نم غلب دقأ ركب يبأ ةنبا اي :تلقف ءةشئاع ىلع تلخدف
 :لاق .كتبيعب كيلع باطخلا نبا اي كل امو يل ام : تلاقف ك5 هللا لوسر
 يذؤت نأ كنأش نم غلب دقأ ةصفح اي :اهل تلقف ةصفح ىلع تلخدف
 انأ الولو كبحي ال ك6 هللا لوسر نأ تملع دقل هللاو ي هللا لوسر
 ك5 هللا لوسر نيأ :اهل تلقف ءءاكبلا دشأ تكبف . 6# هللا لوسر كقلطل
 مالغ حابرب انآ اذإف تلخدف «ةبرشملا يف هتنازخ يف وه :تلاق
 «بشخ نم ريقن ىلع هيلجر لدم ةبرشملا ةفكسأ ىلع ًادعاق ي هللا لوسر
 يل نذأتسا حابر اي تيدانف ءردحنيو ل هللا لوسر هيلع ىقري عذج وهو



 Yor ميرحتلا ةروس

 ۳۳۳۳-۰۰۰ ره ا 1 سلا ا

 لقي ملف ّيلإ رظن مث ةفرغلا ىلإ حابر رظنف ها هللا لوسر ىلع كدنع

 حابر رظنف و هللا لوسر ىلع كدنع يل نذأتسا حابر اي :تلق مث «ًائيش

 حابر اي :تلقف «يتوص تعفر مث .ًائيش لقي ملف يا رظن مث ةفرغلا ىلإ
 ينأ نظ ك5 هللا لوسر نأ نظأ ينإف لَو هللا لوسر ىلع كدنع يل نذأتسا

 اهقنع برضب ك هللا لوسر ينرمأ نئل هللاو ةصفح لجأ نم تئج امنإ
 ىلع تلخدف «هقرأ نأ يلإ اموأف يتوص تعفرو ءاهقنع نبرضأل

 سيلو هرازإ هيلع یندأف تسلجف ريصح ىلع عجطضم وهو هي هللا لوسر

 ةنازخ يف يرصبب ترظنف «هبنج يف رثأ دق ريصحلا اذإو «هريغ هيلع
 ةيحان يف ًاظرق اهلثمو عاصلا وحن ريعش نم ةضبقب انأ اذإف كي هللا لوسر

 نبا اي كيكبي ام» :لاق .يانيع تردتباف لاق «قلعم قيفأ اذإو «ةفرغلا

 يف رثأ دق ريصحلا اذهو یکبآ ال ىل امو هللا يبن اي :تلق «؟باطخلا

 يف ىرسكو رصيق كاذو ىرأ ام الإ اهيف ىرأ ال كتنازخ هذهو «كبنج
 اي» :لاقف .كتنازخ هذهو هتوفصو ج هللا لوسر تنأو ناهنألاو رامثلا

 .«ايندلا مهلو ةرخآلا انل نوكت نأ ىضرت الأ باطخلا نبا

 ههجو ىف ىرأ انأو تلخد نيح هيلع تلخدو :لاق «ىلب : تلق

 تنك ناف ءءاسنلا نأش نم كيلع قشي ام هللا لوسر اي :تلقف .بضغلا

 نونمؤملاو ركب وبأو انأو ليئاكمو ليربجو هتكئالمو كعم هللا نإف نهتقلط

 قدصي هللا نوكي نأ توجر الإ مالكب هللا دمحأو - تملکت املقو كعم

 نأ قلع نإ هی ىع :رييختلا ةيآ ءةيآلا هذه تلزنو لوقأ يذلا يلوق

 خیر يرجو هرم ره هلل نک ودع ارت نک 4 کی اع نأ هی
 ةصفحو ركب يبأ تنب ةشئاع تناكو . ره َكِلَد دعب ٌةَكِبلَمْلَم َنيِنمْؤمْل
 :لاق ؟نهتقلطأ هللا لوسر اي :تلقف كي يبنلا ءاسن رئاس ىلع نارهاظت

 یصحلاب نوتكني نوملسملاو دجسملا تلخد ينإ هللا لوسر اي :تلق 0

 :لاق ؟نهقلطت مل كنأ مهربخأف لزنأفأ .هءاسن هللا لوسر قلط نولوقی

 رشک یتحو ههجو نع بضغلا رسحت یتح هثدحأ لزأ ملف .«تئش نإ معنا

 تلزنو هك هللا لوسر لزن مث «رغث سانلا نسحأ نم ناکو ءكحضف

 هسمی ام ضرالا ىلع يشمي امنأک هب هللا لوسر لزنو «عزجلاب ثبشتآ
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 نإ» :لاق نیرشعو ةعست ةفرغلا يف تنك امنإ هللا لوسر اي :تلقف «هديب
 يتوص ىلعأب تيدانف دجسملا باب ىلع تمقف .«نيرشعو ًاعست نوكي رهشلا

 نم را مهءاج الو :ةيآلا هذه تلزنو «هءاسن ع هللا لوسر قلی م
 57 منی رثألا لأ یو لوسرلا لإ هودر زلو هي اوعآ ول وأ نس
 ۱ لزنأو رمالا كلذ تطبنتسا انآ تنکف «4 عب وب نر
 ۱ 9 ةيآ

 اهنم ركذو ثالث يبر تقفاو رمع رك ةرقبلا ةروس يف مدقت

 .4 دم ا ء بیر اذن نأ قل نإ و مَع

NON. <<“ 



AS 7اله م رس  

 ۹ را اب تلاش روک

 يبأ نع ةناوع وبآ ليعامسإ نب یسوم انثدح :۲۹۹یم ١٠ج يراخبلا

 ةفئاط يف ب هللا لوسر قلطنا :لاق سابع نبا نع ریبج نب ديعس نع رشب

 ربخ نيبو نيطايشلا نيب ليح دقو «ظاكع قوس ىلإ نيدماع هباحصأ نم

 :اولاقف ؟مكل ام :اولاقف «نيطايشلا تعجرف «بهشلا هيلع تلسرأو «ءامسلا

 نيبو مكنيب لاح ام :لاق . بهشلا انيلع تلسرأو ءءامسلا ربخ نيبو اننیب ليح

 اذه ام اورظناف «اهبراغمو ضرالا قراشم اوبرضاف .ثدح ام الإ ءامسلا ربخ

 اذه ام نورظني اهبراغمو ضرألا قراشم اوبرضف اوقلطناف . ثدح يذلا رمألا

 وحن اوهجوت نيذلا قلطناف :لاق .ءامسلا ربخ نيبو مهنيب لاح يذلا رمألا

 يلصي وهو ظاكع قوس ىلإ دماع وهو «ةلخنب كي هلل لوسر ىلإ ةماهت

 لاح يذلا اذه :اولاقف هل اوعمست نآرقلا اوعمس املف .رجفلا ةالص هباحصأب

 نإ :انموق اي :اولاقف مهموق ىلإ اوعجر كلانهف .ءامسلا ربخ نيبو مکنیب

 هللا لزنأو 4( اع تب بش كلو ديب مات دنا لإ هیچ اع کا انمي

 ۰6 َنْلِ نی رعنا ها لإ وأ لث :ك# هيبن ىلع لجو زع
 :لاقو ۲۰۷ص ٤ج يذمرتلاو ۰۱3۷ ص ٤ج ملسم هجرخآ ثیدحلا

 ۲۹ج ریرج نباو ۰۲۵۲ ص اج دمحأو «حیحص نسح ثيدح اذه

 ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو ۵۰۳ص ۲ج مكاحلاو ۱۰۲ص

 .يفهيبلاو «هقايس نم نسحاب هاجرخآ دقو لاق اذک «ةقایسلا هذهب هاجرخي

 .۳۰۱ص ٤ج ةيلحلا يف میعن وبأو ۰۱۲ص ؟ج ةوبنلا لئالد يف



 لمزملا ةروس ۱ ٦

 م

 يف

 ان ءيزورملا ينعي دمحم نب دمحأ انثدح :۵۰۳ص ٠ج دواد وبآ
 لوأ تلزن امل :لاق سابع نبا نع يفنحلا كامس نع رعسم نع عيكو

 اهرخآ لزن ىتح .ناضمر رهش يف مهمايق نم ًاوحن نوموقي اوناك لمزملا
 .ةنس اهرخآو اهلوأ نيب ناكو

 ابأ يزورملا دمحم نب دمحأ الإ حيحصلا لاجر هلاجر ثيدحلا
 هلاجر ۱۲۵ و ۱۲4ص ۲۹ج ريرج نبا هجرخأو «ةقث وهو هيوبش نب نسحلا
 ۱ حیحصلا لاجر

 هلاجرو ۳۹٩ص ٤ج ریثک نبا ریسفت يف امك متاح يبأ نبا هجرخأو
 .حیحصلا لاجر

ON. TON ON 



 ۳۱5۷ ۱ رثدملا ةروس

ES 575 SIE Ak 

 نب يلع نع عيكو انثدح "ییحی ينثدح :۳۰۳ص ١٠ج يراخبلا

 ام لوأ نع نمحرلادبع نب ةملس ابأ تلأس «ریثک يبأ نب ىبحي نع كرابملا
 یا تن افا :نولوقي :تلق € را اي :لاق نآرقلا نم لزن

aنع امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج تلأس :ةملس وبأ لاقف 49  
 انثدح ام الإ كثدحأ ال :رباج لاقف «تلق يذلا لثم هل تلقو كلذ
 تيدونف .تطيه يراوج تيضق املف «ءارحب ترواج» :لاق 2 هللا لوسر

 هانیش تیارف يسار تعنرف ًائيش را ملف يفلخ ترظنو ءائيش رآ ملف يمامأ
 اوبصو ينورثدف» :لاق ««ادراب ًءام يلع اوبصو ينورثد :تلقف ةجيدخ تیئاف
 .469 زينك 209 را ياي :تلزنف :لاق .هدراب ءام يلع

 هجرخأو ۳۱ص ۱ج و ۳۵۱ص و ۳۰٩ و ۳۰۵ص هرکذ ثيدحلا
 ۳ج دمحاو ۰۲۰۸ص ٤ج يذمرتلاو ۰۲۰۸ و ۲۰۷ و ۲۰۹ص ۲ج ملسم
 ۲ج يسلايطلاو ۳۲4ص هج فنصملا يف قازرلادبعو ۰۳۹۲ص و ۳۷۷ص
 ۲۹ج ریسفتلا يفو ۶۹ و ۲۰۸ص ۲ج خیراتلا يف ریرج نباو ۰۷ص

 لب هللا لوسر تعمس) :هیفو ۲۵۱ص ۲ج كردتسملا يف مکاحلاو ۰۱8۳ ص
 ملو نیخیشلا طرش ىلع حیحص :لاق مث (يحولا ةرتف نع ثدحی وهو
 .١3١5و ١٠١5ص ۱ج ةوبنلا لئالد يف يقهيبلاو تظفللا هذهب هاجرخی

 .رفعج نبا وأ يخليلا یسوم نبا وه ىيحي :حتفلا يف ظفاحلا لاق )



 رثدملا ةروس ۱6۸

 :كا ردتسا

 ثدحي وهو ينعي ةظفللا هذهب هاجرخي ملو» :هللا همحر مكاحلا لاق
 ۰۳۱ص ۱ج يحولا ءدب باب يف يراخبلا هجرخأ دقو «يحولا ةرتف نع
 يفو ۰۳۰۱ و ۳۰۶ص ۱۰ج رثدملا ةروس هريسفت يف ریسفتلا باتک يند

 ۲۰٩. و ۲۰۵ص ۲ج ملسمو ۰۳۵۰ص .أرقا ريسفت

 :هیددن

 :هانعم ام ۰ ص تا همحر ریثک نبأ ظفاحلا 0

 دقو ؛ لاقف ؛ نیحیحصلا ثیدح رکن م اه ةروس ال نر لوأ نأ ىلإ

 راو معا وصمم ان

 لبق يرصب تعفرف ءامسلا نم ًانوص تعمس ذإ يشمأ انأ امنیبف» : هثیدح
 ءامسلا نيب يسرك ىلع دعاق ءارحب ينءاج يذلا كلملا اذاف ءامسلا

 : تلقف يلهأ ىلإ تثجف ءضرألا ىلإ تيوه ىتح هنم تثئجف «ضرألاو

 + نوت © 2 دا ا ای : هللا لزنأف .«ينولمز ينولمز

CE:اذهو . عباتتو يحولا ىمح مث ٠ 0 زجرلاو :ةملس وبأ لاق  

 يحولا لزن دق هنأ يضتقي وهو ظوفحملا وه قايسلا اذهو «يراخبلا ظفل

 ارغب ان نیح لیربج رهو .«ءارحب ناك يذلا كلملا اذزف» : هلومل اذه لبق

 ىلا مالا كرو تو قلع نی نیا 0 قل ىِيَلأ قیر رسا و
 لزن مث ةرتف اذه دعب لصح هنإ مث 42 ذي رقم نجلا 12( راب د
 هذه يحولا ةرتف دعب لزن .يش هلأ جت هجدو .اذه دعب.كلمتلا

 كلذ ىلع ةلدألا قاس مث ڈ ةروسلا

 .۳۰۵ و ۳۰۶ص ۱۰ج و ۰۳۱ص ١ج حتفلا يف اذه وحن ظفاحلا رکذوآ

 ۱ ۱ : یلاعت هلوق

 . تايآلا ١ 469 ان هس نزن



 6 رثدملا ةروس

 رمعم نع قازرلادبع انثدح :قاحسإ لاق ١٠ص ۲ج ةياهنلاو ةيادبلا

 ءاج ةريغملا نب ديلولا نأ سابع نبا نع ةمركع نع ينايتخسلا بويأ نع
 اتأف لهج ابأ كلذ غلبف هل قر هنأكف نآرقلا هيلع أرقف هك هللا لوسر ىلإ
 :لاق ؟مل :لاق الام كل اوعمجي نأ نوديري كموق نإ مع اي» :لاقف
 نم ينأ شيرق تملع دق :لاق .هلبق ام ضرعتل ًادمحم تيتأ كنإف هكوطعيل
 اذامو :لاق .هل ركنم كنأ كموق غلبي ًالوق هيف لقف :لاق «الام اهرثكأ
 هديصقب الو هزجرب ملعأ الو ينم راعشألاب فرعأ لجر مكنم ام هلاوف «لوقأ
 نإ هللاوو .اذه نم ًائيش لوقي يذلا هبشي ام هللو ءنجلا راعشأب الو ينم
 قدغم .هالعآ رمثمل هنإو «ةوالطل هيلع ناو «ةوالح هلوقي يذلا هلوقل
 .هتحت ام مطحيل هنإو «ىلعي الو ولعيل هنإو .هلفسأ

 ىتح ينع فق :لاق .هيف لوقت ىتح كموق كنع ىضري ال :لاق
 :تلزنف «هريغ نع هرثأي رثؤي رحس الإ اذه نإ :لاق ركف املف .هيف ركفأ
 469 ابن راه ائن الم مل كجي ادي تقلع نم وتو
 يلع نب دمحم نع هللادبع يبأ (”بيكاحلا نع يقهيبلا هاور اذكه «تايآلا
 نع بويأ نع ديز نب دامح هاور دقو «هب قاحسإ نع ةكمب يناعنصلا
 .هأ السر ةمركع

 تبثأ ديز نب دامح نأل لسرملا حيجرت رهاظلاو :نمحرلادبع وبأ لاق
 ةوبنلا لئالد يف امك هيف هيلع فلتخا دق رمعم ًاضيأو «بويأ يف سانلا
 . ملعأ لاو .فیعض ثيدحلاف ۰۱۹۹ص ۲ج يقهيبلل

^O. Ox. ̂ O. 

 ام وه كردتسملا يف يذلاو يناعنصلا دمحم نب هللادبع نع ةياهنلاو ةيادبلا يف يذلا (1)
 :لاقو ۵۰۷ص ۲ج مکاحلا هاور ثيدحلا اذهو .يقهيبلل لئالدلا يف اذکو هانتبثآ
 ۱ج يقهيبلا هاورو يبهذلا هيلع تكسو هاجرخی ملو يراخبلا طرش ىلع حیحص
 .ةوبنلا لئالد نم همك ص
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 ةمايقلا ةروس ۱۹۰

 6 الکسا مس ما تار مد

 ۰ ۱ یاش رک

 .۱۷ و 17 ناتیالا )منو معج اتع 4 هدب لب کلاس ہہ دلم ال»

 وبأ انئدح :لاق «ليعامسإ نب یسوم انثدح :۳۲ص ۱ج يراخبلا

 نبا نع ريبج نب دیعس انثدح :لاق ةشئاع يبآ نب یسوم انثدح :لاق ةناوع

 نبا لاقف هیتفش كرحي امم ناکو .ةدش لیزنتلا نم جلاعی ي هللا لوسر

 انأ :٠ كيعس لاقو .امهكرحي 1 هللا لوسر ناك امك مكل امهكرحأ انأف سابع

 ال :ىلاعت هللا لزنأف .«هيتفش كرحف امهكرحي سابع نبا تيأر امك امهكرحأ

 يف هل هعمج :لاق 409 متا عج اع ّن هدب لمس کل دب رع

 ۱ ۱ :.هأرقتو هردص

 لیربج هاتأ اذإ كلذ دعب هل هللا لوسر ناکف .هأرقت نآ.انیلع نإ مث کا

 . .هأرق امك لَو يبنلا هأرق ليربج قلطنا اذإف ءعمتسا

 ۰۲۰۹ص ٤ج يف يذمرتلاو ۰۱۹۷ و 58١ص ٤ج ملسم هجرخأو

 اج دمحأو ۰ ۱۱۵ص ج يئاسنلاو «حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو

 ريرج نباو ۰۱۳۲ص ۱ج دعس نباو ۰۲۵ص ۲ج يسلايطلاو ۰۲۳ص

 نبا ریسفت يف امك متاح يبأ نباو ۰۲4۲ص ١ج يديمحلاو ء187ص ۲۹ج

 .444ص ٤ج ريثك



 5١" ةمايقلا ةروس

 :ىلاعت هلوق

 ."ه و ۳4 ناتيآلا 469 كن كل ذأ م9 قران كل لزأ»

 نب بوقعی انثدح : ۲٥٤ص 4ج ريثك نبا ريسفت يف امك يئاسنلا

 دمحم انثدح دواد وبأ انثدحو ح .ةناوع وبأ انثدح نامعنلا وبأ انثدح ميهاربإ
 ريبج نب دیعس نع ةشئاع يبأ نب ىسوم نع ةناوع وبأ انثدح ناميلس نب
 هلاق :لاق © كي كل وأ © لر كل لزأ# :سابع نبال تلق :لاق
 .لجو زع هللا هلزنآ مث لهج يبال 5 هللا لوسر

 ©0يقوردلا وه ميهاربإ نب بوقعي ناف .حیحصلا لاجر هلاجر ثيدحلا
 نم مراعب بقلملا «لضفلا نب دمحم وه نامعنلا وبأو تعامجلا هنع ىور

 لاجر نم يركشيلا هللادبع نب حاضو وه ةناوع وبأو ةعامجلا لاجر
 بحاص ثعشالا نب نامیلس دواد وبآ مامالا ىرخألا قیرطلا يفو «ةعامجلا
 يئاسنلاو «دواد يبأ لاجر نم نيولب بقلملا وه نامیلس نب دمحمو « نتسلا

 ۰۲۰۰ ص ۲۹ج ريرج نبا هجرخأو «نوروهشم نوفورعم دنسلا ةيقبو «ةّمن

 .لسرم هيف وهو يزارلا ديمح نب دمحم هخيش نع

^O. Ox. ON 

 ..نامعنلا وبأ انربخأ بوقعي نب ميهاربإ ينربخأ :لاق (4۸۳/۲) يئاستلا هجرخأ )١(
 يزملا هركذي ملف يقرودلا ميهاربإ نب بوقعي امأو «يناجزوجلا وه ميهاربإو .ثيدحلا
 ۱ ' .لضفلا نب دمحم نامعنلا يبآ نع ةاورلا نم لامکلا بیذهت يف



 تاعزانلا ةروس ۲۹۲
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 9 ای ني تآ من @ اهم دل دما نع را

 نب نایفس انئدح : لاق ميهأربإ نب بوقعي ينئدح : ۹٤ض ۳۰ج ريرج نبا

 نع لأسُي هي يبنلا لزي مل :تلاق ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع ةينيع

 . 63(4 امن دن ل6 اکو ني تأ مف :لجو زع هللا لزنأىتح ةعاسلا

 ةيلحلا يف ميعن وبأو .هص ١ج كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ٌثيدحلا ۱

 وهو نیحیحصلا يف جرخي مل ثيدح اذه :مكاحلا لاقو ۳۱۶ص ۷ج

 ثيدح اذه :لاقو ۰ ۵۱۳ص ۲ج و اس امهطرش ىلع حيحص ظوفحم

 «ةرخآب هلسري ناك ةنييع نبا نأل هاجرخي ملو "!'مهطرش ىلع حيحص

 متاح يبأ نبا ظفاحلا ثيدحلا اذه ركذ دقو اذه ."١7ص ١١ج بيطخلاو

 نع يرهزلا ثيدح ركذو «ةعرز ابأ تعمس :لاقو (۸/۲) للعلا باتك ىف

 ىتح ةعاسلا نع لأسي 6 هللا لوسر لاز ام :تلاق ةشئاع نع ةورع

 الب لسرم حيحص :ةعرز وبأ لاقف 49 هی ني تأ مم :تلزن

 «ةحداقب تسيل ةلع هذه نأ ملعأ هللاو ىل رهظي يذلا :لوقأو .ها .ةشئاع

 ؛مکاحلا دنع امك ريبزلا نب هللادبع يديمحلا ةنييع نبا نع هلصو يذلا نأل

 بوقعيو «بیذهتلا بيذهت يف امك مهسيئرو ةنييع نبا يف سانلا تبثأ وهو

 .يبهذلا هيلع تكسو (۱)



 ۱۳ تاعزانلا ةروس

 نم مهنمو :۹4ص ثیدحلا مولع يف حالصلا نبا لاق «ةلوبقم ةقثلا ةدايزو
 هریغ هفلاخ ناو هربخ لبقیف ًاطباض ًالدع ناك اذإ هدنسآ نمل مکحلا) :لاق

 لوقلا وه اذه :بیطخلا لاق ةعامج وأ ًادحاو هل فلاخملا ناك ءاوس

 هقفلا يف ؟"حیحصلا وه هححص امو :تلق :حالصلا نبا لاق .(حیحصلا

 نبا لاق «دهاش هل ثیدحلا ن مث ...هللا همجر هرکذ ام رخآ ىلإ هلوصأو

 ۱ 1 : هللا همحر ريرج

 باهش نب قراط نع ؟ ”ليعامسإ نع عيكو انئدح «بیرک وبأ انثدح

 نع كولي :تلزن ىتح ةعاسلا نأش ركذي لازي ال هي يبنلا ناك :لاق

 .4 هی نت :هلوق ىلإ 4 َهَسْرم نأ رم

 لاجر هلاجرو رازبلا هاور :هللا همحر يمثيهلا ظفاحلا لاق ثيدحلا

 يف هللا همحر ریثک نبا ظفاحلا لاقو ؛عمجملا نم ۱۳۳ص ۷ج حيحصلا

 . يوق ديج دانسإ اذهو :دنسلا اذهل هركذ دعب ۲۷۳ص ۲ج هريسفت

 :ةشئاع ثیدح

 مهفلاخو نورخآ هلصو يف ميهاربإ نب بوقعيو يديمحلا عبات
 ةعرز يبأ ؟!جیجرت نکل ءًالسرم هاورف )۳۲۷/۱ هریسفت يف قازرلادبع

 باهش نب قراط ثيدح نأ الا ًائيش هلصو نم سفنلا يف لعجیت لسرملا

 تك وهو «هانعمب

Ox Ox. ̂ O 

 ظافحل نأ «بجر نبال يذمرتلا للع حرشو يناعنصلل راكفألا حيضوت يف تيأر مث (۱)

 .عبعلاو تامازلالا ةمدقم يف كلذ تطسب دقو .ةقثلا ةدايز 3 ًاليصفت ثيدحلا

 .يذمرتلل ريبكلا للعلا يف امك يراخبلا اذكو (۳)



 سبع ةروس ۳۹ ٠
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 :لاق يومالا ديعس نب یبحی نب دیعس انثدح :۲۰۹ص ٤ج يذمرتلا
 ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه ىلع انضرع ام اذه :لاق يبآ ينثدح

 ©: هللا لوسر دنعو «يندشرآ هللا لوسر اي :لوقي لعجف ل هللا لوسر

 ۱ . . .لزن اذه يفف .«أسأب لوقآ امب یرت» :لوقیو ءرخآلا
 نب ماشه نع ثیدحلا اذه مهضعب یورو «بیرغ نسح ثيدح اذه

 ركذي ملو موتكم نبا يف 409 كرر بع لزنأ :لاق هيبأ نع ةورع

 4۳۸ص نآمظلا دراوم يف امك نابح نبا هجرخآ دقو ؛حیحصلا لاجر
 طرش ىلع حيحص :لاقو ٤۱٥ص ۲ج مكاحلاو 26١٠ ص ۳۰ج ريرج نباو

 : يبهذلا لاق ةورع نب ماشه نع ةعامج هلسرأ دقف هاجرخي .ملو نيخيشلا

 0 .باوصلا وهو

 :۳۸1ص هج ريدقلا حتف يف يناكوشلا لاق .دهاش هل ثيدحلا
 ما نبا ءاج :لاق سنأ نع ىلعي وبأو ديمح نب دبعو قازرلادبع جرخأو .

 نول لرو یب :هللا لزنأق هنع ضرعأف فلخ نب يبأ ملكي وهو موتكم
 .همركي كلذ دعب هي يبتلا ناكف 63 حل هة



 الن سبع ةروس

 الإ حيحصلا لاجر هلاجر : 4۷۰ص ٤ج ريثك نبا ريسفت يف هدنسو

 یلعو .هتمجرت ىلع فوقولا يل رسیتی ملف يدهم نب دمحم ىلعي يبآ خيش
 حيحصلا لاجر هلاجرف قازرلادبع هاور دق هنأ ماد ام ثيدحلا رضي الف لك
 يدهم نب دمحم انثدح :هدنسم يف ىلعي وبأ لاق ءريثك نبا نم هدنس اذهو
 :هلوق يف هنع هللا يضر سنأ نع ةداتق نع رمعم انربخأ قازرلادبع انثدح

 .هركذف هب يبنلا ىلإ موتكم مآ نبا ءاج :لاق 402 كي بتل

“O, Ok. ̂ O. 



 نيففطملا ةروس ۳۹۹

 نب مکحلا نب رشب نب نمحرلادبع انثدح ۳ مقر هجام نبا

 ينئدح يبأ ينثدح دقاو نب نیسحلا نب يلع انثدح :الاق دلیوخ نب ليقع

 © يبنلا مدق امل :لاق سابع نبا نع هثدح ةمركع نأ يوحنلا ديزي

 ٌليو# :ىلاعتو هناحبس هللا لزنأف ءًاليك سانلا ثبخأ نم اوناك ةنيدملا

 00 .كلذ دعب ليكلا اونسحأن 49 نی
 نم :۸۳ص ٤ج ريثك نبا ظفاحلا لاق امك يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 .هب ليقع نب دمحم قيرط

 امأو مالک هيفف دقاو نب نيسحلا نب يلع الإ تاقث هلاجر هدنسو

 نبا هجرخأو «مالکلا نم هيف ام دنسلا رضي الف نورقم وهف ليقع نب دمحم

 ةعياتم هدنعو ۰4۱ص ۲۹ ريرج نباو نآمظلا دراوم نم ۳۸ص نابح

 لاجر نم ظفاح وهو حضاو نب یبحی هعبات دقف «دقاو نب نیسح نب يلعل

 يزارلا ديمح نب دمحم ينعأ مالک هيف ريرج نبا خيش نکل «ةعامجلا
 .يبهذلا هيلع تكسو دانسإلا حيحص :لاقو ۰۳۳ص ۲ج مكاحلاو ظفاحلا

 يف امك ةعامجلا لاجر نم قيقش نب نسحلا نب يلعل ةعباتم ًاضيأ هدنعو

 «يناشاقلا متاح نب ىسوم نب دمحم هيلإ قيرطلا يف نكل بيذهتلا بيذهت
 لاقو «هتدهع نم ءيرب انآ يرايسلا مساقلا نب مساقلا انه :هذيملت لاق دقو

 ناسل يف اذك .هیف يأرلا ءيس ظفاحلا يلع نب دمحم ناك :نادعس يبأ نبا

 .ملعأ هللاو .ثيدحلا توبث ىلع لدت تاعباتملا هذه عومجم نكل «نازيملا



 ۳۱۹۷ یحضلا ةروس

 اک هلک

 هللا لزنأف ًاثالث وأ نيتليل ذنم كبرق هرأ مل ككرت دق كناطيش نوكي نأ وجرأل

 . <49 لق انو و َكعَدَو انا یس اإ یاو شاو :لجو زع
 ةالصلا باتک ىفو ۳۸۲ص نآرقلا لئاضف ىف ًاضيأ هجرخأ ثیدحلا

 ۰۲۱ص ٤ج يذمرتلاو «1656ص ۱۲ج ملسم ةجرخأو ۲۵۰ص ۴ج

 ۳۱۲ص و ۳۱۱ص ٤ج دمحأو .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو

 ۲ج يديمحلاو ١277ص ۳۰ج ريرج نباو ۰۲6ص ۲ج يسلايطلاو

 .۲۲ ص ۲ج قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم يف بيطخلاو ۰۳4۲ص

 : 20 :ىلاعت هلوق

 ©9 عبرت لر کیتی درک
 نع يعازوالا ورمع وبأ لاقو :لاق ۰۲۲ص ٤ج ریثک نبا ريسفت

 حضومو .ةباصالا يف اذك هدج ىلإ بسن يلجبلا نايفس نب هللادبع نب بدنج وه )١(

 ۰۲۳ و ۲۲ و ۲۱ص ۲ج قيرغتلاو عمجلا ماهوأ

 .هانتبثأ ام باوصلاو هللادبع لصألا يف (۲)



 ىحضلا ةروس ۳۹۸

 ًازنك هتمأ ىلع حوتفم وه ام ي هللا لوسر ىلع ضرع :لاق هيبأ نع سابع
 هاطعاف .4(©) قضي كبر كيِليْمُي ٌفْوَلَو :هللا لزنأف كلذب ٌرُسَف زنك
 .مدخلاو جاوزألا نم هل يغبني ام رصق لك يف رصق فلأ فلأ ةنجلا يف

 . سابع نبا ىلإ حيحص دانسإ اذهو هقيرط نم متاح يبأ نباو ريرج نبا هاور
 نم ۲۳۲ص ۳۰ج ريثك نبا ظفاحلا لاق امك ريرج نبا هاور ثيدحلا

 نع ياورلا يتوريبلا مشاه نب ورمع امهادحإ يف يعازوألا نع نيقيرط
 نظأف .هيف فلتخم حارجلا نب داور ىرخألا يفو «فيعض وهو يعازوألا

 .طلتخا هنألف هحرج نمو هتنايدو هقدصل هقثو نم

 درفت :ًالئاق يبهذلا هبقعتو «075ص ۲ج هححصو مكاحلا هجرخأو

 ريبكلا يف يناربطلا هجرخأو ءفعض دقو هيبأ نع داور نب ماصع هب

 ضرع» :5©4 هللا لوسر :لاق طسوألا ةياورو يمثيهلا لاق طسوألاو

 نی کل هر ةو :هللا لزنأف «ينرسف يدعب نم يتمأل حوتفم وه ام
 ةيقبو هفرعآ ملو سابعلا يبأ نب ةيواعم هيفو هوحن ركذف 42 لوألا
 ۳ج ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرخأو .نسح ريبكلا دانسإو «تاقث هلاجر

 ثيدح اذه :لاق مث يتوريبلا مشاه نب ورمع هيف "" يناربطلا نع ۲۱۲ص

 ليعامسإ الإ هنع هوري مل سابعلا نب هللادبع نب يلع ثيدح نم بيرغ
 .هلثم ليعامسإ نع يعازوألا نع يروثلا نايفس هاورو

NS. ON ON. 

 .*5ص ١٠ج ريبكلا يف هاور (۱)



 ۳۹۹ قلعلا ةروس

 هه كمال 520

 .تايآلا 463 قب لآ 4 >
 یلعالادبع نب دمحمو ذاعم نب هللاديبع انثدح :۱۳۹ص ۱۷ج ملسم

 يبأ نع دنه يبأ نب ميعن ينثدح هيبأ نع رمتعملا انثدح :لاق يسيقلا

 نيب ههجو دمحم رفعي له :لهج وبأ لاق :لاق ةريره يبأ نع مزاح

 كلذ لعفي هتيأر نئل ىزعلاو تاللاو :لاقف معن :ليقف :لاق ؟مكرهظأ
 6 هللا لوسر ىتأف :لاق ؛بارتلا يف ههجو نرفعألو «هتبقر ىلع نأطال
 صكني وهو الإ هنم مهأجف امف :لاق «هتبقر ىلع أطيل معز يلصي وهو
 هنيبو ينيب نإ :لاقف ؟كل ام :هل ليقف لاق ؛هيديب يقتيو هيبقع ىلع

 ينم اند ول» :5 هللا لوسر لاقف .ةحنجاو ًالوهو ران نم ًاقدنخل

 يف )يردن : / لجو رع هللا لزنأف :لاق .«اوضع ًاوضع ةكئالملا هتفطتخال

 ىنا هز نأ )و كل سلا دن آلك» :هغلب ءيش وأ ةريره يبأ ثيدح
 نإ ترا 0 © لع 4 ني اه © قي هل تأ © : ميلا كر لإ ی و

 ابأ ينعي - - 465 رنگ هب ت را وب ا
 بز يما 9 هل ات هب ر نإ ال 9 د 4 3 ی )

 يف هللاديبع داز 4 نل ہل ال © ی هن هع O 1 هه
 ينعي هیدان عدیلف یلعالادبع نبا دازو .هب هرمآ امب هرمأو :لاق هثیدح

 . هموق

 .هدهاوش ةرثکل هتبتك نکل لوزنلا بیس ةحص يف ًاحداق ربتعی ددرتلا اذه (۱)



 قلعلا ةروس ۱ ۲۳۷۰

 دمحأ هاور دقو ۲۹ص ٤ج هریسقت يف ریثک نبا ظفاحلا لاق ثيدحلا

 نبا لاق قوبنلا لئالد نم :۳۸/۱) يقهيبلاو ۰۲5۹/۳۰) ريرج نبا هاورو

 انث اد يدع نب ؛ ايركز انث 0 بيرك وبأ انثدح سم ۲۰ج ريرج

N ۱ 

 . «انایع ةكئالملا هتذخأل لعف نعل» : لَو هللا لوسر لاقف «هقنع

 .حیحص ثيدح اذه

 نا نب 0 انثدح ام ٤ همحر يدير مامإلا لاقو

TTنم كه لأ ؟اذه نم كه ملأ  
 رثكأ دان اهب ام ملعتل كنإ :لهج وبأ لاقف «ٌةربزف هُو يبنلا فرصناف ؟اذه

 نبا لاق ی را تس ی عن :یلاعتو كرابت هللا لزنأف ينم
 . هللا ةينابز هتذخأل هيدان 0 سايع

O. Ox © 



 ۲۷۱ رثوکلا ةروس

0 

GES 35 
 مو

 يناسحلا یحی نب دايز انثدح رازبلا لاقو :لاق 61١ ص ٤ج ريثك نبا

 نب بعك مدق لل ی ةمركس يي راج ب رس

 ةياقسلا لهاو ا .لهأو جیجحلا لما نحنو انم ريخ هنأ معزي هموق نم

 هاور 469 ربل رب الآ وه تقاس کو : تلزنف : لاق .هنم ريخ متنأ :لاقف

| ۱ 

 . هپ يدع يب نبا اٿ

 4 بتیسلا نی ابي أونوأ تلا وب رت را۶ :هيلع تلزنأو هيف دازو
 .< ابیت» :هلوق ىلإ

 .هيجرخم ضعب ركذ ءاسنلا ةروس يف مدقت دقو

 نبا ريسفت جيرخت يف هتحضوأ امك هلاسرإ حيحصلا نأ يل حجرت مث ۱

 مالا | ةروس يف ريثك

Ok, Ok. Ox. 



VYدسملا ةروس ۱  

5557 21 E 

 يبأ انثدح ثايغ نب صفح نب رمع انثدح :۱۱۸ص ۱۰ص يراخبلا

 سابع نبأ نع ريبج نب ديعس نع ةرم نب ورمع يئئدح :لاق شمعألا انثدح
 دعص ؟©9 ی َكيريِشَع زارو» :تلزن امل لاق امهنع هللا يضر
 ی :يداني لعجف افصلا ىلع هِي يبنلا
 ام رظنیل الوسر لسرآ جرخي نأ عطتسي مل اذإ لجرلا لعجف اوعمتجا یتح

 يداولاب اليخ نأ مکتربخآ ول مكتيأرأ» :لاقف شيرقو بهل وبأ ءاجف ءوه

 ءاقدص الإ كيلع انبرج ام معن :اولاق «؟يقدصم متنكأ مكيلع ريغت نأ ديرت
 رئاس كل بت م وا اف «دیدش باذع يدي نيب مكل رھن ان :لاق

 ملام هنع ىع آم( بت هَل ی دی ْتبَ» :تلزتف .انتعمج اذهلآ مويلا
 45 حک

 اذه نم "14ص و ۳۸۸ص تبت ةروس ریسفت ىف هداعآ ثیدحلا

 ۳ج ملسم هجرخأو ۵4ص.۳ج زئانجلا باتک رخآ يف هجرخأو «ءزجلا

 يف ريرج نباو ۲۸۱ص اج دمحأو ۰۲۲۰ص ٤ج يذمرتلاو ۰۸۳ص

 ۱ ۳۳۷ص ۳۰ج و ۱۲۱ص ۱۹ج ريسفتلا ىفو ۰۲۱ص ۲ج خيراتلا

 ةدمع يف امك ريسفتلا يف يئاسنلا هجرخأو :هللا هظفح انخيش لاق
 اما ذئنيح ناك سابع نبا نأل «لسرم ثيدحلا اذهو : ۳٩ص 5١ج ءىراقلا

 ۹٠ج ءىراقلا ةدمع رظنا .يليعامسإلا مزج هبو ًالفط ناك وأ دلوي مل



 VY دسملا ةروس

 هيلع ريض ال يباحصلا لسرمو يباحص لسرم وه لوقأ :لاق مث ۰۱۰۲ ص
 .هيف نعطم الو

 ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو

NS. O. ON 



 ا ل کک س اهنم تلقن ىتلا عجارملا مهأ ۱۷

 اهتم تلقن ا عجارملا مها

 خيراتلا ةعبطملا مسا باتكلا مسا

 ۱۳۷۳ ييلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم ریرج نبأ ریسفت
 ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ريثك نبا ريسفت
 ۱۳۱4 رصمب ةينوميملا ةعبطملا روثتملا ردلا
 ۱۳۸۳ يبلحلا ييابلا یفطصم ةعبطم . يناكوشلل ریدقلا حتف
 ةيدومحملا ةبتكملا يف ناءزج هنم دجوي طوطخم متاح يبأ نبا ريسفت
 ۱۳۸۸ ييرعلا داحتالا راد يدحاولل لوزنلا بابسأ
 ۱۳۷۳ يبلحلا ييابلا یفطصم ةعبطم يطويسلل لوزتلا بایسآ
 ۱۳۷۸ . ييلحلا يبابلا یفطصم ةعبطم حتفلا عم يراخبلا حیحص
 ۱۳۹ ةيرصملا ةعبطملا 1 يوونلا عم ملسم
 ۰ ةيفلسلا ةعبطملا . نابح نبا دئاوز نآمظلا دراوم
 ه۹ ةيدنه ةعبط ةفحتلا عم يذمرتلا عماج
 ٠ يبلح  يطويسلا قيلعت عم يئاسنلا ننس
 ةيدنه ةعيط دوبعملا نوع عم دواد يبأ نئس
 ۱۳۷۲ ةييرعلا بتکلا ءايحإ ءاد هجام نبا ننس
 ۳4 لادتعالا ةعبطم يمرادلا ننس
 دابأ رديح يقهيبلا ننس
 ۱۳۸۹ يمالسرلا بتکملا دمحا دتسم
 ۱۳۷۲ ةيرين يتاعاسلا بیترت يسلايطلا دنسم
 ۱۳۹۰ یلوالا ةعبطملا قازرلادبع فتصم
 ةثيدحلا رصنلا عباطم مکاحلا كردتسم
 ۱۳۸۸ رصنلا راد ةعبطم يناريطلل ريغصلا مجعملا



 ۳۷۵ ةرقبلا ةروس) - باتكلا سرهف

 EAE OA ديناسألا فذح ررض يف يطويسلا مالك

 ]0 .......... ةيلعث ةصقب امهلوق قدصل انداهشتسا

 وا Ee هه ةصقلا هذه ةحص مدع يف نيثدحملا مالك لقن

 . يمالسإلا عيرشتلا رارسأ نع ةديج ةركف يطعت لوزنلا بابسأ ةعلاطم

 .... ةوعدلا لحارم. ىلع قحلا ىلإ يعادلا نيعت لوزنلا بابسأ ةعلاطم
0 
 هو. هاه و هام ناو هو هو مه و واو هةموو وو وو هه هو هو وهو هوه © ههه ه © هوه هوه © © © © من هبي

 لوزنلا بابسال ةيلوصأ دعاوق
 عامودا عاف عه مق عفاف هه ع عم هع هوعاف عام عمم ةعمعمل ةدئاف

 ۳ ةرقبلا ةروس
 E ET ....... © مير, بتكلا ويكي َنِذَلِل لیوف»
 e OT ها دنع نِي بنك َُهَةج اتو
 EPO E « لرجل ودع تاک نم»

 eR 4 أب ها ناي نع ارطكشاو اغا
 د... © وأ و مك و انتيك بل بلا ہی
 eae Tee < من عير ات نم اوديو

 5 -۰....................عوضوملا اذه رايتخا ىلع يل لماحلا

 ................. ةياورلا ملعب نيرسفملا لهاست يف يدحاولا مالك



 (ةرقبلا ةروس) ه باتكلا سره ۳۷۹

 عوضوملا

 ره 4 كع -

 هوم ةو مث ةو مم. نونو وو ثوم ووو. ووو وو وه ةو هه 6# 39

 ةحفصلا

 .E ا 1 ا « ساّنلأ نی ٌءاَهَمُلَأ وفيس
 Ve QESES 4 حتمی ٌميِضْيِ هنأ ناک امو

 ۲۷ ا « ءاتا يف یو بت ی دق
 ۲۷۰ RGR 4 نا امس نم ةَورمْلاو اَمّضلأ نإ

 ۲۸ AL 0 ز ز زذز زآة « باش لإ ترا ایم هی مک لا
 ۲۸۰ 0 ی E « جن ي
 ل ی < ايبا ني تريب اونأر»
 ۳۱ 1 ]1 1 1 1 1 1 1 06 < یا ليس يف اَ
 ۳۷ ی 1 1 1 1 1 1 1 0 و ةدئاف

 E ل E a « لي سلاو حل ايا
 EE O ی ی ةدئاف
 ê NS ele « هیأت ني ىذأ هوب زآ اًضيِرَم منی ناگ نیو

 PO ا ا 4 1۳۳ دارا رم ريخ گنات أودوَرَصو»

 3 A « صبر نی الت اوت نأ عصب مطیع
 E O o 4 شاکلآ ٌصاقأ نی نم اوُصيِفَأ َّمُث

 ۲۳۸۰ Soon 4 هل تاك اكا ةف یرثی نم ساگلآ تمو#

 ۳۸۰ Ae 2 نیک و ی « ریتملاو رمَحلا يع كويل

 ۱۲۳۹۰ ES A LS « ضیمملا نع كئولتسو#

 e Qas ا < كل در ؤا
 f RC 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز E < نا هنآ ديوي الذ
 E ee . 4 اط ان هلم نل ةا مقلع کر
 ۳ AAS « لسزلآ ا ِتّولكَملا َلَع ًاوظفع» :

 EE ی وی ی 1 ] ز ] ز 4 َنتِبدك وب اوم

 EE ل ل و جا و ابا هو جل هيبنت -

 .E 0 و سی ی 55 « نِدلأ ىف ءاذإ ل 7

 هل ل ل 1... © رقي ام ا لا بايه



 ۳۷۷ (ءاسنلا «نارمع لآ ةروس) « باتكلا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 13۰ ou Rea 4 بت ني هَل زنا آمي ُلوُسَرلا نامو

 نارمع لآ ةروس
 2۲ سی 4 اليك انك می ی ا 1
 ,OV شو ا ل 4 مینمیا دعب أ چ امر یا یری تیک

 O es < يللا مولا ىدّهي ال هاو ا 77
 28 رب ES 4 انک اا pk e دی انک ١ ۳ ي
 2۳ A CR < دمی ا هک بّتکلأ سَ نت هاوس اويل
 ۵8۰ ۰ و و و ور « لعنت نأ منی ِناَتْقِياَط تّمه ذإ)
 تو به ی و 4 رع رثألا نی كل 0
 27 و مو 4 تک هک ره تب ان عدل 29
 2۳ ۰ ۱ )0 ل 4 لی نأ ی 3ك اتو
 1۳۰ ا ب ين 4 ابینی مس ده ةَبِصُم مكتبصأ امل را
 3 serd ] 0 سابع نبا نم ريبزلا يبأ عامس يف ةدئاف

 at ٩ ا « اون لل ليس ىف ا نا يسع 9
 ES ل ا ا يم دوت مااا < لوُسلاَو ی کن ی ( نال

 E 4 كيت ني بككلا اوو َنيِدلا نی ستر
 A ETE سم شب 1 1 < او آمي حرفي بلا نسخ 9
 AS شر ز < لب نون نمل بتكلأ لمآ نم و9

 ۱ ءاسنلا ةروس

 ۷۱۰ EE زا i < لأ يف اوظيَقُن الأ فخ ةو
 O 7 ED < نومملاب ابلت ایی نك نمو»
 لاا ا ا a . « 5 ف هلآ کیی
 ۳۳ A 4 انك هاا اف رفت نأ کل لی ال اوثما“ نیا اهيأي»
 VE AEs EET < اب 2 ام اک لر

 ۷۵ ی < انا نم تسل

 ۷۰۰ ` .... توْنلار ِتَبجلاب وتو بتكحلا نی ایت اوا کر قر رَت مآ

 1۳ eal < 1 ايي 4 اهي ام« یا 4»



 (ةدئاملا ةروس) - باتکلا سرهف ۳۷۸

 عوضوملا

 Sa ا نما لوألا ثيدحلا نايب

 ی 4 أوما مَنَ نوم 0 لإ رت 09
 e ها قا ۳ 0 ا برو الن ت

 N لوسا 7 هلأ عطب نمو و

 221 < كيري هو ی

 ی 4 وحل وأ نمألا نم نی ما أ مهءاج ادو

 oc 22111010 « ِنيَتَكِف مو ف کل اند

 4 ان وَلا ليس يف رص اإ اما تريلا اًمأني»

 هوم و و هه. و و و و و و هو اه اه © ©

 ۰و و و و هو و و و و و ههه و و ۵

 هوم و و و و و و م و و جا و > © ©

 یی 09 « را ی ع یی نی َنوُدَِتْلا وت ال3

 a هند ا E انا 4 نیشآ َنيِلاَع ةكيكملا مو ها نإ

 A < رثآ لي هم عتب هم جی نمو

 TE ¢ زك را مهل سنا خف مف تنك الو
 ۳4 عز لوو

 « ٍرطَت نی ید حب نك نإ ڪيڪ حانج الو

 ا ..... < وا قلع کن کروم مسالو

 E EOE < ا يف ك ١ ی

 .... وت زا مث ی ام تقع ا رہ
 E . ل و مڪي ها لف كتوم 3

 .... « ولكل لإ شف اد وتمام تيذلا ایا
 25008 < رو 2 هللا دور تینا اوج اک ' :

 4 رثكلا يف نور تذل ۳ ذآ لَوْلَا اهيا
 ESE ۳ تايآلا لوزن يف رخآ بیس

 ,E ea 4 بن ني کا لر ام ب لوسا ا -

 )7 < دنا 3 ده
 EEE تند... © کیاهآ نعم ام سوا نی

 5200010000 مدد... © يامال ریل ل اننإ» : ۰

 ۰ هوه عه و و هم و هه و © هاه ام ©

 و و و و م و و هع قه وو هو قف ه م © ©

 ۰ و و و «© ه٠ هو و و ه ه ه مه ه ه8

 ون و و و و اه و و و و و و ه او



 ۳۷۹ ۱ (ةیوتلا «ماعتألا ةروس) - باتكلا سرهذ

GEORG banی  
 سر...

 ةحفصلا عوض وملا

 N ولا ل 4 ایل اف عجم تحل الیعو اوما تیا لع سيت

 E aa e دن نإ ءایشآ ْنَع اواعک ال انما زا یابد

 ۲۸۲۱ مش < يني دبع امك یا یو

 مه سم زب ماعنالا ةروس

 ۱۰۱ بت ار .... مر وَما مهيد توعدي 0 00 لوو

 لا lai ا < نع هنأ رك رک رک اليو

 N یر ی قا « وبسم لك دنع زگتیز اودع مدا نّبب»

 BE AC « اهنی مكنت اتيا ُهتيتا»

 لافنالا ةروس

 ۲۲ ا ب Ss < لالا نع كنو

 ۱۱۱ E هه و89 رخآ ببس

 ا 012121212118 هيبنت

 ۲۱ ۳ سی و ...... < مکل بايتْسك کیر عینک 1

 ۱۱۳ ۰ ا ا E ORS ¢ دريد ریمپ مهلوت نمو#

 ١15 هو دم دو هم واهو ء وام هع هام اه اة اع ع م م معو « مرد ١ کلو تمر د کیر ام امو

 ا 4 عن م دک فیت هنو
 ۱۱۱ ی « مین تو مبل ها تاک امرؤ
 1 م ا سخطك م ل وم ا رخآ ببس

 نلف 12 enon نیم f 4 اَ ن کی ےک ع ملعو ۳ 0 2 > فتح نا

 ۱۱۷۰ n SE .« 5 نأ بک یه بک
 ١14 0 ۱ هيأ 2 نم بک لزج

 ۱۱۱۰ ا د يو دنا هكا قي ل ۹ کا ازار

 01 نو E DEA « جالت ةيئي ملص

 ۱۲ او یون . ةشنلار بدل ترکی کارو



 (لحتلا دوه ةروس) - باتكلا سرهف ۳/۳۰

 عوضوملا

 E 11 « بدم يف ری نک منی

 4 نماز سوغ ان مک کروت ما نیلو»
 ]0 006 « اولا دو اولا ام واب توفل
 una a SEES 4 نیما تزيل تیرلا»

 و

 LA E A 4 دود وثب م الا
 ]۱ < رانا نر هولا ريو

 DS 4 تلا مع كع شت ن

 ميهاربإ ةروس
 . 4 بن لقلب اثنا تی أ ني

 4 ون ادم ان هلآ بر

 een < بی رخأ لع ِلَض او
 aR «مك رینتنت ال وأ مَ ريفا
 a « مولا ماقتا 6إ مکت وقوع
 4 کين انتی نآ ام تیل نی تک ۵
 .................... © ةر يأ لع هلأ بآ دتل

 55ش 6 ثم منيم امن ترُلوتَي مَنْ لَم دقو

۱۳۹ 

۱۳۷ 



 ۳۳-7 ی ی ی م ت دستت سأ

 ةحفصلا عوضوملا

 ءارسالا ةروس
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